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 Datum: 28 januari 2022, Nr. 10 

 

De komende 2 weken zijn er op De Klimop geen kinderen die jarig zijn! 

     

 
 
 
 

 

Agenda 
Maandag 31-01  Overleg kindvoorziening Duiveland 
Dinsdag 01-02  Schaken groep 4 t/m 8 
Dinsdag  08-02  Studiedag – alle kinderen zijn vrij 
Vrijdag  11-02  Nieuwe Kletskop 
Maandag 07-02  Gespreksplanner Parro gaat open  
Dinsdag 15-02  Rapportgesprekken 
Donderdag 17-02  Rapportgesprekken 
Vrijdag  18-02  Uitreiking van de rapporten 
Dinsdag  22-02  Schaken groep 4 t/m 8 
Vrijdag  25-02  Studiedag – alle kinderen zijn vrij 
 

 
Bingo DAC:  
Bingo op zaterdag 5 februari 

DAC wil weer haar best doen om jullie een leuke middag te bezorgen. Daarom organiseren we op 

zaterdagmiddag 5 februari a.s. vanaf 14.00 uur en online 

bingo. Wij regelen de balletjes, de kaarten en de leuke 

prijzen. Regelen jullie dan een pen (of viltstift) en wat te 

eten en te drinken?  

 

Als je je uiterlijk op woensdag 2 februari aanmeldt per 

mail op dacdreischor@gmail.com dan leggen wij uit hoe 

het werkt.  

 

Wat ook leuk is, is dat we ’s avonds om 20.00 uur een bingo doen voor de volwassenen. Ook zij moeten zich 

aanmelden via dacdreischor@gmail.com  
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Site van de week:  
Hoe zorg je ervoor dat het mediagebruik van je kind(eren) leuk én veilig is? Hoe pak je dat thuis aan? 

https://www.mediawijsheid.nl/ouders/  

 
Vrijwillige ouderbijdrage 
Beste ouders, verzorgers, 

Vandaag krijgt uw zoon/dochter een envelop mee naar huis, waarin de brief zit voor de vrijwillige 

ouderbijdrage. Wij hopen dat u het bedrag van € 35,00 per leerling wilt overmaken op de bankrekening van de 

ouderraad van De Klimop, zodat we dit bedrag weer kunnen gebruiken voor de activiteiten op school of 

eventueel voor aanschaf van “les”-materialen, die niet worden vergoed. 

Bij voorbaat dank, 

 

Corina Berrevoets-van Schelven 

Penningmeester ouderraad van De Klimop 

Studiedag dinsdag 8 februari 
Op 8 februari aanstaande heeft het schoolteam van De Klimop een studiedag. De leerlingen zijn vrij, maar wat 
doen de leerkrachten dan? Graag geven wij een korte uitleg wat de bedoeling is van deze studiedag. 
Het schoolteam heeft in januari 2020 opleiding ‘The Move - essentieontwikkeling bij kinderen’ afgerond. In 
deze opleiding hebben wij onderzoek gedaan naar: Wat is essentie ontwikkeling? Hoe ontdek ik de essentie 
van kinderen? En hoe breng ik de essentie van kinderen in ontwikkeling?  
Op 8 februari maken we een start met een vervolg op deze opleiding: ‘De bloeitraining’.  

De bloeitraining geeft ons een kijkje in het domein 

persoonsvorming. Persoonsvorming betreft alles rondom de 

ontwikkeling van het zelfbewustzijn, de identiteit, het eigen 

talent en potentieel, het vergroten van de kwaliteit van het 

leven en het realiseren van dromen en aspiraties. Uiteindelijk 

zal de leerlijn persoonsvorming een plaats krijgen in ons 

curriculum.  

“The real goal of education is to bring out the best in people.” 

-Mahatma Gandhi  

Dit belooft een heel inspirerende studiedag te worden!   

 
Nieuws uit groep 1-2-3 
In de loop van de week warden we gelukkig weer steeds 
completer! Fijn dat we gewoon weer lekker naar school 
mogen en met elkaar kunnen spelen en leren. 
Heel knap hoe iedereen thuis aan school heeft gewerkt! 

Deze week en volgende week werken we nog aan het thema 

wintersport en pakken we de Olympische winterspelen erbij. 

Allerlei soorten wintersport komen terug in de werkjes, 

knutsels en kringactiviteiten.  

Over twee weken beginnen we met het thema ‘Ontdek het 

oerwoud’.  
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Groep 3 heeft deze week kern 6 al weer afgerond van Veilig leren lezen. We kennen nu alle letters! Dat 

betekent dat het tijd is voor het beroemde letterfeest!!! Donderdagmiddag vieren we in de klas ‘Het 

Olympische letterfeest’. Wat we deze middag allemaal gaan doen is natuurlijk nog een verrassing! 

 
Nieuws uit groep 4-5-6 
Faqta: We zijn dit schooljaar begonnen met onze nieuwe digitale methode Faqta. Het eerste geschiedenis 

thema “Landen en steden” is afgerond. Inmiddels zijn we bezig met het tweede 

thema genaamd “Onze blauwe aarde”. De volgende doelen komen in de 

verschillende delen aan bod:  

De kinderen leren over de kwetsbaarheid van onze aarde. Ze kijken naar de aarde 

vanuit de ruimte en zien de aarde zweven in de ruimte. Ze leren wat de plek van 

de aarde is in ons zonnestelsel. Ze ontdekken dat o.a. water onze aarde uniek 

maakt. Ze leren hoe ze voor de aarde moeten zorgen. Dat kleine beetjes helpen. 

Daarnaast ontdekken ze van alles over de Noordpool, de Zuidpool, magnetisme 

en het kompas. Wat hebben de Noordpool en de Zuidpool met magneten te 

maken? Ze leren over het leven op 

de Noordpool en de Zuidpool. En 

ze ontdekken hoe je zelf een 

kompas kunt maken. Ook leren ze 

van alles over de onderwerpen planeet aarde, astronauten en 

reizen in de ruimte. Ze weten dat er niet alleen mensen naar de 

ruimte gaan maar ook dieren. Ze ontdekken hoe het is om te 

leven in ruimtestation ISS en in de toekomst op Mars. 

Tot slot leren ze van alles over de atmosfeer, het leven op aarde 

en de invloed van zon en maan.  

We gaan nog enkele weken verder met het thema en tot slot 

volgt de toets.  

Topo: Vrijdag 28 januari gaan we verder met de aardrijkskunde lessen van Faqta. Vrijdag is ook de TOPO toets 

over Zeeland. De volgende provincie die we de komende weken gaan leren is: Noord-Brabant.  

Schaken: De schaaklessen op de dinsdagmiddag gaan voorlopig gewoon door. We beginnen om 14.45 uur en 

eindigen weer om 15.30 uur.  

Engels toets: Op vrijdag 28 januari heeft groep 5/6 een toets 

over de woorden van Unit three.  

De woorden gaan over allerlei activiteiten zoals klimmen, 

verven, voetballen, volleyballen, hockey, tennis, bowling etc. 

We hebben in de klas afgesproken om de woorden beide 

kanten op te leren. Dus van Nederlands naar Engels en van het 

Engels naar het Nederlands.  

 

Werkstukken: We hebben afgesproken om het werkstuk op vrijdag 4 maart 2022 in te leveren, eerder mag 

natuurlijk ook. Na de werkstukken gaan we beginnen met de spreekbeurten in groep 4/5/6. 
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Hieronder enkele stukjes van leerlingen uit groep 4/5/6:  

Noor: Hoi ouders en verzorgers, Ik ben Noor en ik zit in groep 5. Ik zat in quarantaine en ik moest een test 

doen, dat was niet echt fijn, maar het moest. Na een paar dagen kwam de uitslag en ik had geen corona 

jeeeeh! En toen kon ik nog even naar school en toen ik binnen kwam zag Vajen me en ze gaf mij een knuffel. 

Groeten van Noor uit groep 5.  

Lars: Hoi ik ben Lars en ik zit in groep 5. Mijn werkstuk gaat over cavia’s. Ik heb bij taal geleerd wat een bevel-

zin is en wat de basisvorm van een woord is ook hebben we voorzetsels gehad.  

Bij spelling hebben we woorden geleerd met een korte klank. Op Faqta hebben we nu het thema Onze blauwe 

aarde. Groet Lars.  

Ruben: Beste ouders, We hebben dit schooljaar veel geleerd 

met groep 4,5,6. Ik zit in groep 5. Elke dag doen we lezen, 

rekenen, taal en spelling. Op donderdag hebben we godsdienst 

en in de middag soms knutselen. Schaken vind ik leuk en de 

kinderen in de klas zijn ook aardig. Groeten van Ruben.  

Sophie: Hallo ouders ik ben Sophie en zit in groep 5. We hebben 

een soort van papieren kubus gemaakt. Bij taal hebben we deze 

week voorzetsels en de basisvorm geleerd.  

En bij rekenen leren we deelsommen en tafel sommen. Ik vind 

rekenen altijd het leukst. We rekenen elke dag op school en we 

doen Faqta.     

 

Vajen: Beste ouders van groep 4/5/6, Dit schooljaar heb ik bij 

taal geleerd wanneer je een komma gebruikt, ’s gebruik je als 

een woord eindigt op a, o, u, i, e - anders s eraan vast. Bij 

rekenen heb ik de 100.000 open en bij Topo heb ik van alles 

geleerd. We hebben werkstukken en ik doe het over paarden. Ik 

heb al 5 hoofdstukken af. We hebben ook een kubus in een 

kubus gemaakt van papier, zie ons raam! Groetjes van Vajen.           

 

                                           

 

Schoolfruit volgende week 

 

 

  MINNEOLA  WORTELEN  PIEL DE SAPO MELOEN  
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Nieuws uit groep 7-8 

 

Beterschapswens 

Afgelopen twee weken waren er veel kinderen en juf Ellen afwezig. Groep 7-8 wenst iedereen heel veel 

beterschap. We missen jullie! We hopen jullie snel weer te zien. Tot gauw! 

Herhaling - huiswerkmap en agenda  

Het is de bedoeling dat de huiswerkmap en agenda iedere dag mee naar school genomen wordt. Zo zorgen we 

ervoor dat alle huiswerkbladen netjes in de mappen komen en verzorgd van en naar huis gaan. Met de agenda 

leren wij ons huiswerk plannen en registreren wij de behaalde resultaten. Wilt u de kinderen helpen 

herinneren dat iedere dag de agenda en de huiswerkmap in de schooltas wordt meegenomen? 

 

Herhaling - goed om te weten 

-Redactiesommen worden voor iedere woensdag gemaakt. 

-De onlineles van Nieuwsbegrip wordt voor iedere donderdag gemaakt. Vanaf de maandag staat de nieuwe les 

online. Een actuele tekst van de week. Kinderen loggen via met gebruikersnaam en wachtwoord in op COOL 

(cool.cloudwise.nl). Aldaar staat de tegel van Nieuwsbegrip. Kinderen maken online ~andere tekstsoort én 

~woorden. De squlaquiz mag gespeeld worden. 

 

IEP-toetsen en schooladviezen 

Afgelopen twee weken hebben we in de klas de middentoetsen 

van het schooljaar afgenomen. Het was weer een hele klus, maar 

het is gelukt! Voor groep 8 een belangrijk meetmoment, omdat 

het definitieve schooladvies er aankomt. Uiteraard is dit 

meetmoment ook belangrijk voor groep 7. Voor deze kinderen 

wordt nu ook het ontwikkelingsperspectief duidelijk. In groep 7 

wordt er een pré-advies gegeven.   

De leerlingen die afwezig waren, halen de IEP-toetsen zo snel mogelijk in wanneer zij weer op school zijn.  

 

Wat kan groep 8 verwachten?  

Op dinsdag 15 februari en donderdag 17 februari staan de rapport- en adviesgesprekken gepland. Daar krijgen 

de kinderen het schooladvies voor de middelbare school te horen. Het schooladvies is gebaseerd op de 

behaalde resultaten op de vaardigheden lezen, taalverzorging en rekenen. Naast deze resultaten wordt er ook 

gekeken naar de leerling-kenmerken, de getoonde inzet en manier van werken. Dit gebeurt op inzicht van de 

leerkracht en de door de leerling ingevulde sociaal emotionele vragenlijsten. Naar aanleiding van het gesprek 

kiezen zij een middelbare school naar keuze. De aanmeldingen moeten gedaan zijn voor 1 april 2022. Half april 

staat de IEP-eindtoets nog gepland.  

 

Rapporten 

Nadat alle middentoetsen zijn gedaan, ronden we 

volgende week blok 3 af. Denk aan woorden-,  

werkwoorden- en zinnendictee, reken- en taaltoets. 10 

februari staat er een topografietoets van tegel 3.  

Alle deze cijfers tellen nog mee voor het rapport. Het 

rapport gaat vrijdag 18 februari mee naar huis. Heel veel 

succes met oefen en leren voor de toetsen. Jullie zijn 

kanjers! 
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Oproep vanuit de Dorpsraad Dreischor 

 

 

Oproep: 

Komende verkiezingsperiode zullen een aantal oud gedienden de dorpsraad verlaten en zijn wij op zoek naar 

inwoners van Dreischor om onze raad te versterken. Ben je iemand of ken je iemand die het leuk vind om 

samen met de andere leden en verschillende instanties mee te denken aan verbeterpunten voor ons mooie 

dorp meld je dan aan voor een vrijblijvende kennismaking tijdens een van onze vergaderingen. Dit kan bij 

Leone van der Sar of Kor van der Werve. dorpsdreischor@zeelandnet.nl 

 

 

Nieuws vanuit Kibeo 

We zijn druk bezig met het thema: Wat heb jij aan vandaag. We 

hebben mooie knutselwerkjes gemaakt en weten nu al veel 

verschillende kledingstukken te benoemen. Van woensdag 26 

januari t/m 5 februari zijn de Nationale Voorleesdagen. We lezen 

uit het boekje: Vos gaat een stukje rijden. Rondom dit boekje 

zullen wij ook verschillende activiteiten uitvoeren.  

 

 

 

Stichting Dorpsraad Dreischor   
Een brug tussen de inwoners en de lokale overheid Vlag van Dreischor 
 actief sinds 27 november 1995  

 

 

 


