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 Datum: 25 februari 2022, Nr. 12 

 

Zaterdag 5 maart - Teun van Vliet 
Dinsdag 8 maart - Jaimy van der Linde 

Woensdag 9 maart - Meester Tim 
Zaterdag 12 maart - Lars Tetzlaff 

 

     

 
 
 

 
 

Agenda  
Vrijdag  25-02  Studiedag – alle kinderen zijn vrij 
Maandag  28-02  Start van 1 week voorjaarsvakantie 
Maandag  07-03  Eerste schooldag na voorjaarsvakantie 
Vrijdag  18-03  Volgende kletskop 
 
 

Afwezigheid meester André 

Maandag is de vader van meester André overleden. We wensen hem en zijn familie heel veel sterkte. 

Even voorstellen 
Hallo, ik ben Geert van Poppel, 42 jaar en ik doe de opleiding PABO als zij instromer.  
Na een carrière in de fysiotherapie en fitness heb ik het roer omgegooid en ben ik mijn hart gaan volgen; dit 
bracht mij bij het basisonderwijs. Via twee stages op verschillende scholen in Zierikzee ben ik nu in mijn 
“eigen” dorp Dreischor beland, waar ik in de bovenbouw mijn studie ga afronden. Ik kijk er naar uit om alle 
kinderen op de Klimop te leren kennen en hoop mezelf binnenkort officieel “Meester Geert” te mogen 
noemen! Naast mijn werk en studie ben ik graag buiten, om te wandelen met onze hond Amber, te surfen of 
erop uit te gaan met 
onze camper. 
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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 met allerlei voorleestips: https://www.doemeermettaal.nl  

Schoolfruit   
Welk fruit er na de vakantie geleverd zal worden is nog niet bekend, dat leest u t.z.t. op Parro.   
 

 

Nieuws uit groep 1-2-3  

 

Rapporten 

Vorige week kregen de kinderen hun rapport mee naar huis. Hopelijk heeft iedereen 

zijn/haar rapport al trots kunnen laten zien thuis. Als iedereen die je rapport graag wil 

bewonderen dat heeft gedaan, mag het rapport met handtekening weer op school 

worden ingeleverd.  

Gymtas  

Net als met elke vakantie, zijn de gymtassen weer mee naar huis gegaan om gewassen te worden. Heel graag 

de tassen op maandag 7 maart weer terug op school! 

Reserve kleding gezocht 

Wie heeft er voor ons de volgende reservekleding: 

Meidenbroeken/leggings en onderbroeken maat 116,122,128. 

Jongensbroeken en onderbroeken maat 116,122,128. 
Nieuw thema 

Na weer heel veel te hebben geleerd, gedaan en ontdekt over het oerwoud is 

het weer tijd om de spullen op te ruimen. Na de vakantie starten we met het 

thema ‘Lol in een rol’. Lol hebben in een rol kunnen kinderen als de beste, met al 

hun fantasie! Dit thema komt voort uit het ankerverhaal van kern 8 van Veilig 

leren lezen ‘Een koninklijke maaltijd’, waar we na de vakantie mee zullen 

beginnen.  

VRAAG: Zijn er ouders die ervaring hebben met toneel of met iets anders op het 

podium die het leuk vinden om daar over te komen vertellen in de klas? We 

horen het graag! 

Maar eerst een weekje vakantie, even bijkomen! Fijne vakantie! 

 
 

 

https://www.doemeermettaal.nl/
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Nieuws uit groep 4-5-6 
 
Rapportgesprekken 

De rapportgesprekken zijn achter de rug. Fijn om te horen dat alle leerlingen het goed naar hun zin hebben in 

de klas. Ik ben ook erg blij om te zien dat de groei/ontwikkeling van de leerlingen naar verwachting is. Alle 

leerlingen zijn gelukkig weer uit quarantaine en de klas is na lange tijd weer compleet. Hierbij wens ik iedereen 

alvast een hele fijne voorjaarsvakantie toe!  

Werkstukken 

We hebben afgesproken dat we vrijdag 4 maart de werkstukken gaan inleveren. Vandaag hebben we er in de 

klas naar gekeken en aan gewerkt en volgens mij ligt iedereen goed op schema. Als er moeilijkheden zijn 

kunnen de leerlingen altijd hulp aan de meester vragen. Na de werkstukken gaan we beginnen met de 

spreekbeurten in groep 5/6. 

Van harte gefeliciteerd!! Naud is afgelopen dinsdag 10 jaar geworden en dat hebben we gezellig in de klas 

gevierd.  

 

De leerlingen hebben deze week nieuwe plaatsjes in de klas gekregen en dus ook een ander maatje om mee 

samen te werken. Daarnaast zijn we begonnen met een samenwerkingsproject.  
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Samenwerkend leren 

De leerlingen van groep 4/5/6 werken in groepjes zelfstandig aan een thema uit Faqta. Doel is het verbeteren 

van de samenwerkingsvaardigheden van leerlingen. Samenwerken heeft zowel te maken met de houding van 

leerlingen als met vaardigheden. De leerlingen lezen samen het hoofdstuk door en maken vervolgens een 

muurkrant en geven een PowerPoint presentatie over het gekozen thema. Elke les hebben de leerlingen een 

andere taak zoals: taakkapitein, tijdbewaker, materiaalbaas, schrijver en stilte kapitein. De taak moet in een 

bepaalde volgorde uitgevoerd worden, elk groepslid is dus verantwoordelijk voor een deel van de taak. Na elke 

les evalueren we het groepsproces zodat iedereen van elkaar kan leren. Na een aantal weken presenteert elke 

groep aan de klas zijn bevindingen van het thema. De groepen krijgen een groepscijfer voor het samenwerken 

en presenteren. 

   

TOPO toets - Noord-Brabant 

Donderdag 24 februari heeft groep 5 en 6 een toets over de provincie Noord-Brabant. Via 

https://www.topografie-nederland.nl/nederland-oefenen.html kunt u thuis goed de verschillende provincies 

oefenen, dit doen we in de klas namelijk ook regelmatig.  

Na de voorjaarsvakantie maken we in groep 5 en 6 het Faqta thema ‘De blauwe aarde’ af. De leerlingen krijgen 

een samenvatting van het thema en een week later volgt de toets. Na de vakantie meer informatie hierover.  

 

 

https://www.topografie-nederland.nl/nederland-oefenen.html
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Schaakvereniging Zierikzee 

Wilt u ook leren schaken: Lijkt het je leuk om te gaan schaken maar kan je het niet of denk je dat je niet goed 
genoeg bent om lid te zijn van een vereniging? Schaakvereniging Zierikzee (Fokko Baakman) zou het erg 
jammer vinden als je om die reden niet begint met schaken. Alle schakers zijn begonnen bij het begin en, 
eerlijk is eerlijk, op schaakvereniging Zierikzee zitten best wel een paar (heel) goede schakers, maar nog veel 
meer schakers die in sporttermen 'amateurs' zijn. 

Komt u ook schaken! Kom naar de inloopavond op elke eerste maandag van de maand voor een vrijblijvend en 
gezellig potje schaken. Aanvangstijd is 19.45 uur. Het schaken is van 20.00 uur tot 22.00 uur. Adres: 
Manhuisstraat 32 te Zierikzee. Geen ervaring benodigd. Voor meer informatie ga naar: 
https://www.svzierikzee.nl/ 

     

                                        

Nieuws uit groep 7-8 

Werkstuk en spreekbeurt  

Na de vakantie gaan we aan de slag met het maken van een werkstuk en het 

geven van een spreekbeurt. De kinderen hebben een stappenplan gekregen 

hoe we het werkstuk gaan hoe de spreekbeurten kunnen worden voorbereid. 

Heel veel succes!  

Gymtassen  
De week gaan de gymtassen weer mee naar huis om te kunnen wassen. De 
gymtassen moeten maandag 7 maart weer op school zijn. Wij gaan die week 
extra gymmen op maandagmiddag.  

Rapportgesprekken  

Deze week zijn de rapportgesprekken geweest. De kinderen zijn allemaal goed gegroeid en hebben mooie 

sprongen gemaakt. Bij groep 8 zijn ook de definitieve adviezen voor de middelbare school afgegeven.  

   

 

https://www.svzierikzee.nl/cms18/
https://www.svzierikzee.nl/
https://www.svzierikzee.nl/cms18/
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Willen alle kinderen van groep 8 zo snel mogelijk na de vakantie hun inschrijfformulier met kopie van 

paspoort/ identiteitskaart, de getekende adviesbrief en getekend onderwijskundig rapport mee naar school 

nemen?  

Vakantie  
Na donderdagmiddag hebben we voorjaarsvakantie. Een welverdiende vakantie om uit te rusten en te 
genieten van een weekje vrij. We hebben namelijk afgelopen weken hard gewerkt en veel geleerd. We kijken 
als groep terug op leerzame en fijne weken met elkaar. Fijne vakantie allemaal! 

 

Nieuws vanuit Kibeo  
Beste ouders/ verzorgers, 

Er zijn de afgelopen maanden veel nieuwe kindjes bij ons op de opvang gekomen. Om de nieuwe kindjes wat 

extra duidelijkheid te bieden ondersteunen we dit met ons thema welkom Puk. In dit thema komen veel 

aspecten die voorkomen op het dagverblijf aan bod, zoals de kring en het opruimen. In dit thema komen ook 

diverse emoties aan bod zodat ze deze kunnen deze kunnen benoemen en herkennen bij zichzelf en anderen. 

Vorige week was het ook vriendjesweek, we hebben extra aandacht besteed aan samen spelen en samen 

dingen doen. Samen een grote tekening maken is gezellig! 

 

Vorige week op valentijnsdag hebben we bij de BSO valentijnskaarten gemaakt zodat we iemand met een lieve 

boodschap konden verrassen. Met verf en aardappelstempels in de vormen van hartjes, bloemen en love 

maakten we de mooiste creaties. 

Vriendelijke groet, team Kibeo 

 


