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 Datum: 11 februari 2022, Nr. 11 

 
Dinsdag 22 februari – Naud van der Linde 

     

 
 
 
 

 
Agenda  
Dinsdag 15-02  Rapportgesprekken 
Dinsdag 15-02  Vandaag geen schaken 
Donderdag 17-02  Rapportgesprekken 
Vrijdag  18-02  Uitreiking van de rapporten 
Dinsdag  22-02  Schaken groep 4 t/m 8 
Vrijdag  25-02  Volgende Kletskop 
Vrijdag  25-02  Studiedag – alle kinderen zijn vrij 
Maandag  28-02  Start van 1 week voorjaarsvakantie 
 
 
Nieuwe vloerbedekking:  
In de week van de voorjaarsvakantie wordt er in de school nieuwe vloerbedekking gelegd. Groep 4/5/6, groep 
7/8, het minilokaaltje naast de personeelsruimte, het kantoortje van juf Ali en de gangen worden voorzien van 
nieuw tapijt. Ook de inloopmat bij de hoofdingang zal worden vervangen. Nadat deze klus achter de rug is 
willen we dit schooljaar gezellige leeshoeken creëren. Ook staan wissellijsten en een vitrinekast om 
leerlingenwerk te kunnen presenteren nog op ons verlanglijstje. 

 
Site van de week:  
Een pagina vol wetenswaardigheden voor ouders/verzorgers: https://www.ouders.nl/  

 
Schooltuin  
Vorige week hebben we gevraagd of er ouders/verzorgers zijn die ons vanaf het voorjaarjaar willen assisteren 
in onze schooltuin. Inmiddels hebben zich 5 ouders/verzorgers aangemeld. Ook hebben 3 van deze 
ouders/verzorgers zich opgegeven voor de schooltuin-training en daar zijn we natuurlijk ook heel blij mee. 
Mocht u zich alsnog willen opgeven om te assisteren in onze schooltuin, stuur dan een e-mail naar André 
Koster ( a.koster@obase.nl ) 

 

https://www.ouders.nl/
mailto:a.koster@obase.nl
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Schoolfruit   
Volgende week staan er meloen, sinassasappel en appel op het menu. 

 

 

Nieuws uit groep 1-2-3 
Deze week zijn we begonnen met het thema ‘ontdek het 
oerwoud’. De kinderen kunnen heerlijk spelen met playmobil 
van het oerwoud, aan de spelletjestafel en in de themahoek 
met jeep en grot in het oerwoud. Verder zijn er nieuwe boeken 
en kleurplaten en kleiplaten van het oerwoud om dieren op te 
maken. Ook kunnen de kinderen kiezen voor vrij knutselen over 
het oerwoud.  

 

 

 

 

Aan het begin van de week las de juf een spannend verhaal 
voor ‘Op safari’ van Veilig leren lezen. Dit is het ankerverhaal 
van kern 7 al weer. Vorige week hadden we natuurlijk het 
letterfeest om te vieren dat de kinderen van groep 3 alle 
letters hadden geleerd. En u dacht misschien, ‘Wat gaan ze 
dan nu nog leren, als ze alle letters al kennen?’ Er is nog 
genoeg nieuws te leren, herhalen en oefenen.  

In kern 7 leren we namelijk:    Bij rekenen zijn we weer bijna aan het eind van het blok.  
      Hierin hebben we geleerd: 
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Nieuws uit groep 4-5-6 
Schoolvoetbal: Het schoolvoetbal op Schouwen-
Duiveland gaat dit jaar gelukkig weer door. De 
toernooien zullen weer op twee woensdagmiddagen 
plaatsvinden namelijk:  

Woensdag 6 april > schoolvoetbal jongens  
  

Woensdag 13 april > schoolvoetbal meisjes 

 

Op beide woensdagmiddagen beginnen de wedstrijden om 13.30 uur en ingeval van afgelasting wordt de 
activiteit doorgeschoven naar een latere datum.  

Vanwege het grote aantal deelnemers hebben we 3 teams ingeschreven:  

- Groep 7/8 – 8-tal jongens 
- Groep 5/6 – 6-tal jongens  
- Groep 5/6 – 6-tal meisjes  

We willen een paar weken voor het schoolvoetbaltoernooi op het sportveld gaan trainen. Meer informatie 
volgt binnenkort.   

Werkstukken: De leerlingen hebben nog een paar weken om het werkstuk in te leveren. We hebben 
afgesproken om het werkstuk op vrijdag 4 maart in te leveren, eerder mag natuurlijk ook. De leerlingen maken 
het werkstuk thuis, maar het mag natuurlijk ook op school. Als er moeilijkheden zijn kunnen de leerlingen altijd 
hulp aan de meester vragen. Na de werkstukken gaan we in groep 4/5/6 beginnen met de spreekbeurten. 

Rapportgesprekken: Komende week vinden de rapportgesprekken plaats. De rapportgesprekken worden dit 
keer gelukkig weer fysiek op school gehouden. Heel graag tot volgende week.  

Schaken: Helaas gaat het schaakkampioenschap voor basisscholen op Schouwen-Duiveland (in het Pontes 
Lyceum) dit jaar niet door. We hopen volgend jaar hier weer aan mee te doen. We blijven wel iedere 
dinsdagmiddag na schooltijd schaken op school.  

                                           

  

 

 

 

 

 

      

 



4 

 

                                           
   

Nieuws uit groep 7-8 
Rapport- en adviesgesprekken 

De rapport zijn geschreven en netjes in de mapjes gestoken. Klaar om uitgedeeld te worden! Wat een 
prachtige rapporten. Wat hebben de kinderen, in deze bijzondere tijd, hard gewerkt en veel bereikt. Ze mogen 
enorm trots zijn op zichzelf! Op dinsdag 15 februari en donderdag 17 februari staan de rapport- en 
adviesgesprekken gepland; vrijdag 18 februari gaan de rapporten mee naar huis.  
 
Wat kan groep 8 verwachten?  
Graag zien wij dat alle kinderen van groep 8 bij het gesprek aanwezig zijn. Tijdens het gesprek 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.  
 
En groep 7? 
Ook nodigen wij de kinderen van groep 7 uit voor het rapportgesprek. Voor deze kinderen wordt nu ook het 
ontwikkelingsperspectief duidelijk. We geven hier graag wat meer informatie over en gaan kijken naar doelen 
voor de komende periode.  
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DAC organiseert wedstrijd  
In de bijlage bij dit informatieblad vindt u een flyer van de zeer actieve DAC. Ze organiseren een creatieve 
wedstrijd voor iedereen tot 18 jaar. Hou je van knutselen, creatief zijn, heb je fantasie of bouw je graag? Kijk 
dan snel in de bijlage. 

 

Nieuws vanuit Kibeo  
 

Beste ouders/ verzorgers, 

Deze week vliegen bij ons de hartjes door de lucht want wij zijn 
bezig met het valentijnsthema. We lezen het boekje: Raad eens 
hoeveel ik van je hou. Dit boekje gaat over grote haas en kleine 
hazeltje die elkaar erg lief vinden. Vanaf volgende week 
beginnen we met het nieuwe thema: Welkom Puk. 

Ook zijn we begonnen met ’s middags groenten bij de kinderen 
van de dagopvang  aan te bieden, zo hebben ze naast hun 
gewone tussendoortje ook nog een gezonde versnapering als 
extraatje.  Ook de BSO krijgt nu deze rauwkost. 

Vriendelijke groet, team Kibeo 

   

 

 


