
 

 Datum: 14 januari 2022, Nr. 9 

 

    Maandag 17 januari – Ferre van der Helm 

    Maandag 24 januari – Leila Brouesse 

     

 
 
 
 

 
 
 

Agenda 
 
Dinsdag 18-01  naschools schaken 
Dinsdag 25-01  naschools schaken 
Woensdag 26-01  MR-vergadering – start 13.00 uur 
Vrijdag  28-01  Kletskop 
Maandag 31-01  Overleg over nieuwe kindvoorziening  
 

 
Site van de week:  
 
Schoolspot 

Op de site www.schoolspot.nl vindt u tegen een zeer 
voordelig tarief handige software voor uw kind en u zelf. 
Voor alle basisscholen in Nederland gelden al langer 
unieke onderwijslicenties voor softwareproducten. 
Praktisch alle 8000 instellingen in het basisonderwijs 
maken hier gebruik van. Sinds maart 2006 is ook voor 
leerlingen in het basisonderwijs het thuisgebruik van 
bekende producten, zoals Office Professional, beschikbaar 
via deze regeling. Dit betekent dat u als ouder zeer 
voordelig de officiële licenties en cd-rom’s kunt bestellen. 
Surf naar de site www.schoolspot.nl en maak een account 

aan. Na de aanmelding controleert Surfspot bij de school of uw kind inderdaad een leerling van De 
Klimop is. U krijgt een bevestiging terug en vervolgens kunt u de voordelige software bestellen. 
 

 

http://www.schoolspot.nl/


 

 
Nieuws uit groep 1-2-3 

 
Na alle leuke vakantieverhalen zijn we maandag 

begonnen met het thema wintersport. Samen 

bedachten we wat er allemaal bij wintersport hoort 

en schreven dat op een groot papier. Deze week 

ging het vooral over schaatsen. We hebben onder 

andere woorden gestempeld, een schaatser geverfd, 

een liedje over schaatsen geleerd, een schaats 

beplakt en tijdens de gymles door de zaal 

‘geschaatst’. Helaas nog  geen ijs op de sloot om te 

schaatsen!  

 

Groep 3 is met rekenen in het volgende rekenschrift begonnen, waarin we verder zijn gegaan met 

splitsen, buurgetallen (welk getal komt er voor 37 en welke erna) en een nieuw onderdeel 

‘oppervlakte bepalen’, waarbij we kijken hoeveel hokjes er in het plaatje passen.  

Bij lezen leerden we de ou van hout en de uu van vuur.  

Het was weer een fijne eerste week, de kinderen hebben gelijk weer ontzettend hun best gedaan! 

Iedereen bedankt voor het mee sparen van eierdozen, keukenrollen, etc! Voorlopig kunnen we weer 

genoeg knutselen met alle spullen. We zullen weer een oproepje plaatsen als we weer iets nodig 

hebben.  

Nieuws uit groep 4-5-6 

 

Als eerste natuurlijk de beste wensen voor 2022! Na een week langer kerstvakantie mogen we gelukkig weer 

naar school. Wij hebben in ieder geval weer veel zin om aan de slag te gaan en zijn blij dat we elkaar weer 

kunnen zien! Laten we er met zijn allen weer een goed, leerzaam en leuk tweede halfjaar van maken!  

Rekenen: We gaan komende week beginnen aan blok 4 van 

rekenen op Gynzy. De volgende belangrijke doelen komen o.a. 

aan bod: Groep 4: Optellen en aftrekken t/m 100 met een 

tienvoud, tellen van hele bedragen t/m 1000 euro. Willekeurige 

getallen plaatsen op de getallenlijn t/m 1000 en daarnaast 

blijven we de tafels van 2, 5 en 10 oefenen. Groep 5: Aflezen en 

noteren van data met kalender, aflezen van een staafgrafiek en 

berekeningen uitvoeren met gegevens uit een staafgrafiek. 

Aftrekken t/m 1000 en introductie van delen komt aan bod. 

Groep 6: Structureren van getallen tot 10.000, kolomsgewijs 

aftrekken t/m 1000 met overschrijding, Optellen t/m 1000 euro 

met hele bedragen en tellen met kommagetallen met 1 of 2 

decimalen. Daarnaast blijven we oefenen aan onze doelen van 

de doelenmap en oefenende leerlingen in de werelden van 

rekenen.  

 

 

 



 

 

Topo: Vrijdag gaan we verder met de lessen van Faqta. De 

eerstvolgende Topo gaat over Zeeland en daar gaan we deze week 

mee beginnen. Meer informatie over de toets volgt nog.  

 

Schaken: De schaaklessen op de dinsdagmiddag gaan voorlopig 

gewoon door. We blijven uiteraard de groepen goed scheiden. We 

beginnen om 14.45 

uur en eindigen 

weer om 15.30 uur. 

I.v.m. ziekte van juf 

Ellen kon het schaken in de bovenbouw deze week helaas niet 

doorgaan.  

Werkstukken: De leerlingen van groep 4/5/6 hebben van de 

week uitleg gekregen over het maken van een werkstuk. We 

hebben al een begin  gemaakt in de klas en het is erg leuk 

om te zien dat de kinderen enthousiast bezig zijn en dat ze 

elkaar goed helpen met het werken op de computer.  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. Het is wel handig als u thuis kunt kijken voor 

een USB stick zodat de leerlingen het werkstuk en mooie 

plaatjes op school kunnen opslaan en er thuis weer mee 

verder kunnen werken.  

Nieuwsbegrip: Goed kunnen begrijpend lezen is belangrijk voor schoolsucces. Daarom gebruiken we dit 

schooljaar, naast onze methode ‘Tekstverwerken’, ook de “actuele” lessen van ‘Nieuwsbegrip’. De lessen van 

nieuwsbegrip zijn ook online te maken en gaan vaak over het nieuws van de afgelopen week. Met 

Nieuwsbegrip zijn er leeslessen op zes niveaus, oefenen op papier en digitaal en werken aan het vergroten van 

de woordenschat. We hebben in de klas nu een aantal lessen met elkaar gemaakt, de leerlingen vinden het 

interessant en soms zijn de lessen behoorlijk pittig, wat het uitdagend maakt. Daarnaast zijn er online 

woordenschatoefeningen om extra te oefenen met de moeilijke woorden uit de Nieuwsbegrip tekst. Een set 

digitale toetsen zorgt ervoor dat wij de vorderingen goed kunnen bijhouden. 

 

 

 

 



 

   

 

Nieuws uit groep 7-8 
 
De beste wensen 

Allereerst namens juf Ellen, juf Isabel en groep 7-8 wenst iedereen een heel gelukkig nieuwjaar! Dat al onze 
wensen mogen uitkomen in het jaar 2022! 
 
Blok 3 

We hebben deze week een goede start gemaakt aan blok 

3. Alles zit in de map en het huiswerk staat in de agenda en 

op het overzichtsblad. 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? 

 

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. 

 

 

 

 



 

Middentoetsen IEP- januari 

Vanaf volgende week maandag 17 januari starten we in groep 7-8 met de middentoetsen van IEP. 

We nemen verschillende onderdelen af: rekenen, spelling, 

werkwoordspelling en begrijpend lezen. Ook zal het technisch 

lezen en het tempo rekenen worden getoetst.  

We hakken de toetsen in een aantal stukjes, zodat het 

overzicht kunnen houden en we ons beter kunnen 

concentreren op een kleiner gedeelte. 

 

We hebben veel geleerd de afgelopen maanden, dus het gaat helemaal goed komen.  

-        Denk iedere dag aan je oortjes of koptelefoon!! 

 

Heel veel succes, allemaal! 

 

Nieuws vanuit Kibeo 

Beste ouders/ verzorgers, 

Na de vakantie zijn ook de peuters van de peutergroep er weer en is het weer gezellig druk op de dagopvang. 

Ook zijn we blij dat de kinderen van de BSO na drie weken weer mogen komen, want 3 weken is best lang 

zonder jullie. 

Bij de dagopvang zijn we begonnen met een nieuw thema: wat heb jij aan vandaag? We hebben al kennis 

gemaakt met verschillende kledingstukken en weten waar ze horen.  Ook hebben we geleerd over wat je 

aandoet in de winter en wat in de zomer. 

We oefenen onze fijne motoriek door te kleuren en te plakken. Zo hebben we bijvoorbeeld de geknutselde 

kledingkast volgepakt met verschillende kledingstukken. 

Vriendelijke groet, team Kibeo 

 

 

 

 

 

 


