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 Datum: 18 maart 2022, Nr. 13 

 

Woensdag 23 maart 5 – Mitch de Jong 
Zondag 27 maart – Ted den Hartog 

 

     

 
 
 
 

 

Agenda  
Maandag 21-03  Start project “Lentekriebels” 
Dinsdag 22-03  Schaken 
Woensdag  23-03  MR-vergadering – start 13.00 uur 
Maandag  28-03  Leesconsulente juf Lenneke op school 
Dinsdag  29-03  Schaken 
Vrijdag  01-04  Volgende Kletskop 
 
 
Kangoeroewedstrijd 
De W4Kangoeroewedstrijd is een reken- en wiskundewedstrijd die jaarlijks in maart op heel veel scholen 
wordt georganiseerd en door heel veel leerlingen wordt gemaakt. In Nederland doen er ongeveer 140.000 
leerlingen mee op 2350 scholen.  

De W4Kangoeroe reken- en wiskundewedstrijd heeft als 
doel je te laten ervaren dat wiskunde (en rekenen) heel 
leuk en uitdagend kan zijn, voor iedereen op zijn eigen 
niveau. Je hebt een gezond stel hersens en het kan geen 
kwaad die eens te laten kraken. Ontdek dat je meer kunt 
dan je zelf dacht. En wat is er leuker dan te laten zien dat je 
meer kunt dan jouw docent van je had verwacht! 
Bovendien kun je nog leuke prijzen winnen ook ...   

De kangoeroewedstrijd wordt één keer per jaar 
georganiseerd. Dit jaar vond de wedstrijd plaats donderdag 
17 maart 2022. Alle kinderen van groep 4 t/m 8 hebben in 
duo’s de opgave online gemaakt. Wat zijn onze kinderen 
doorzetters! Het waren pittige opdrachten!  
 

 

 



2 

 

Week van de lentekriebels 
De Week van de Lentekriebels is een nationale projectweek voor het speciaal- en basisonderwijs. In 2022 is de 
Week van de Lentekriebels van 21 tot en met 25 maart. 
Deelnemende scholen geven een week lang les over weerbaarheid, relaties en seksualiteit. Dit jaar is het 
thema van de Week van de Lentekriebels: je lijf is van jou. Het gaat hierbij om het bespreekbaar maken van 
seksueel grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast gaat het over het vragen en geven van toestemming, oftewel 
consent. 
 
Relationele en seksuele vorming helpt kinderen zich te ontwikkelen tot mensen die respect hebben voor 

zichzelf en voor anderen. Dankzij deze lessen: 

● durven ze eerder vragen te stellen over seksualiteit; 

● ontwikkelen ze normen en waarden op dit thema; 

● worden ze weerbaarder en spreken ze elkaar aan op 

ongewenst gedrag; 

● leren ze respectvol met elkaar om te gaan; 

● kunnen ze verantwoorde keuzes maken op het gebied 

van relaties en seksualiteit. 

 
Vanaf volgende week wordt er in groep 1 t/m 8 lessen 
gegeven over relationele en seksuele vorming die aansluit bij de leeftijd en de belevingswereld van de 
kinderen in de verschillende groepen.  

 
Site van de week 
Hier vindt u allerlei informatie over het thema lentekriebels 

https://seksuelevorming.nl/onderwerpen/week-van-de-

lentekriebels/?mc_cid=e47ab20823&mc_eid=e0e5460c66&mc_cid=b0b724fe09&mc_eid=cd7ec52402 

 

Nieuws uit groep 1-2-3  

Nieuw thema 

Vorige week zijn we gestart met het thema ‘Lol in een rol’. Wij denken hierbij aan alles wat bij het theater 

hoort en welke rollen je dan kan spelen. In de hoeken kunnen de kinderen deze keer schimmen/schaduwspel 

spelen, met de poppenkast, met de Barbies in het barbiehuis, spelletjes en puzzels over het thema maken, 

kaartjes verkopen voor het theater, een podium en tribune bouwen van blokjes en niet te vergeten zich 

verkleden om zélf een rol te spelen. We leren onder andere over de t van theater, oefenen de getallen met 

stoelnummers van het publiek, spelen allerlei emoties en rollen uit, ordenen verkleedkleding en of veel meer. 

 

 

  

 

https://seksuelevorming.nl/onderwerpen/week-van-de-lentekriebels/?mc_cid=e47ab20823&mc_eid=e0e5460c66&mc_cid=b0b724fe09&mc_eid=cd7ec52402
https://seksuelevorming.nl/onderwerpen/week-van-de-lentekriebels/?mc_cid=e47ab20823&mc_eid=e0e5460c66&mc_cid=b0b724fe09&mc_eid=cd7ec52402
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Nieuw hoofdstuk rekenen en Veilig leren lezen 

Groep 3 is zowel met rekenen als lezen aan een nieuw hoofdstuk begonnen. Hier ziet u aan welke doelen we 

de komende weken gaan werken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reservekleding 

We hebben voor onze bak met reservekleding veel meisjeskleding gekregen, waarvoor dank! We kunnen nog 

lange broeken en onderbroeken voor jongens maat 116,122,128 gebruiken. 

 

 
Nieuws uit groep 4-5-6 
 
Beste ouders/ verzorgers, 
 

Het is weer tijd voor een nieuwe kletskop. Inmiddels is de voorjaarsvakantie weer voorbij en zijn wij alweer 
bijna twee weken op school. De hoogste tijd om u weer even bij te praten. 
 

Werkstukken: 
Inmiddels heeft het grootste gedeelte van de klas hun werkstuk ingeleverd. Mijn complimenten voor hoe de 
kinderen de afgelopen periode aan hun werkstuk hebben gewerkt. De kinderen kregen de tijd om hun 
werkstuk op school te maken, maar ook veel kinderen hebben er thuis nog aan gewerkt. Ik vind het leuk om te 
zien dat de kinderen zo enthousiast aan de slag waren met het maken van hun werkstuk. Ik kijk er naar uit om 
de werkstukken te gaan lezen! 
 

Engels toets/ Faqta toets: Vandaag vrijdag 18 maart heeft groep 5 en 6 een toets Engels. Dit keer gaan de 

woorden over het menselijk lichaam. Volgende week vrijdag 25 maart heeft groep 5 en 6 een toets Faqta over 

het thema: De blauwe aarde. De samenvatting is vandaag mee naar huis gekomen. De komende TOPO 

provincie is Limburg maar dat gaan we nog behandelen in de klas.  

E-lezen: Heeft uw kind het deze week over een andere leesmethode op school, dat klopt! Wij doen deze week 

mee met de Estafette uitprobeerweek - editie 3. Estafette 2 is onze leesmethode waar we enkele ochtenden 

mee starten. Estafette editie 3 is een verbeterde versie en is technisch, begrijpend en studerend lezen ineen. 

We gaan binnenkort onze bevinden en ervaringen delen in het team.  
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Schoolvoetbaltraining: Afgelopen woensdag 16 maart hadden de 23 voetballers van OBS De Klimop de eerste 

voetbaltraining op het sportveld in Dreischor. Gezellig in de pauze met zijn allen in de klas gegeten en 

vervolgens naar het sportveld gelopen. Het was een leuke en geslaagde training. Zo zijn we begonnen met een 

warming up en daarna hebben we nog verschillende oefeningen gedaan. Zoals overschieten, ingooien, op het 

doel schieten en natuurlijk hebben we de training afgesloten met een partijtje. De meisjes werden deze 

middag getraind door juf Ymke, de coach op het meisjes schoolvoetbaltoernooi op 13 april. De jongens 

stonden onder begeleiding van meester Tim. We hebben met elkaar afgesproken dat we voor sportiviteit en 

gezelligheid gaan. Natuurlijk proberen we ook te winnen van de andere teams maar sportiviteit staat voorop 

vonden de leerlingen. De trainers gaan dus zo eerlijk mogelijk proberen te wisselen, zodat alle spelers even 

vaak spelen.  

 

Voor 6 april en 13 april hebben we momenteel voldoende auto’s om te rijden; bedankt voor de snelle 

aanmeldingen. Wij hopen wel dat u de voetballers komt aanmoedigen op het toernooi in Zierikzee en bij de 

trainingen mag u natuurlijk komen kijken. Afgelopen woensdag heb ik verschillende ouders/verzorgers gezien 

bij de training. Hierbij wil ik Peter Stouten vriendelijk bedanken voor de sleutels en het beschikbaar stellen van 

de kleedkamers en materialen op het sportveld.  

De volgende training is donderdag 24 maart van 15.00 uur tot 16.00 uur. Van 14.30-15.00u mogen de 

voetballers op school pauzeren en in de klas wat drinken, voordat de training begint.    
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Paasfeest: We hebben de klas weer vrolijker gemaakt met een paasboom en paaseieren op het raam. Hierbij 

wil ik de ouders van Jinte vriendelijk bedanken voor de paastakken die onze 3 klassen van de week hebben 

gekregen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws uit groep 7-8 

Werkstuk inleveren op dinsdag 19 april  
We gaan aan de slag met het maken van een werkstuk. De kinderen hebben 
een stappenplan gekregen hoe we het werkstuk kan worden gemaakt. Dit 
stappenplan zit in de huiswerkmap. 
Er worden data in de agenda geschreven voor een tussenevaluatie.  
Op maandag 28 maart moet af zijn: voorblad, inhoudsopgave, voorwoord  
Op woensdag 13 april moet af zijn: alle hoofdstukken 
Op dinsdag 19 april leveren we het complete werkstuk in, inclusief nawoord en 
bronvermelding. 
Begin op tijd en plan wanneer je wat gaat doet. Dat helpt het overzicht te 
bewaren. Succes allemaal.  
 
 
Engelse examens 
Op 20 januari heeft juf Winny de examens van Engels afgenomen. Deze moesten 
vervolgens naar Engeland worden opgestuurd om te worden nagekeken. Vorige 
week kregen we het fantastische nieuws dat iedereen op zijn of haar niveau is 
geslaagd! Gefeliciteerd allemaal!  
Juf Winny komt zo spoedig mogelijk naar school om de certificaten uit te reiken.  
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Boomfeestdag 
Afgelopen donderdag was er de boomfeestdag. We zijn gestart met een excursie door SBB Dijkwater, onder 
leiding van boswachter Marijke Lieman. Daarna hebben de kinderen onder leiding van Staatsbosbeheer een 
aantal wilgen geknot. Een leuke activiteit waar enorm hard gewerkt is!  

 
 
 
 
Start blok 5 
Maandag 21 maart starten we in groep 7/8 met blok 5. Het huiswerk zit in de map en is in de agenda 
geschreven. Houd dus goed je agenda in de gaten om je huiswerk in de gaten te houden. Succes!  
 

 

Nieuws vanuit Kibeo  

Beste ouders/ verzorgers, 

De afgelopen weken was het heerlijk weer en zijn we lekker veel naar buiten geweest. We hebben ook weer 

eens lekker in de zandbak kunnen spelen nu het niet meer zo nat is. Vanaf volgende week beginnen we met 

het thema lente.  We zullen het hebben over hoe alles weer gaat groeien en bloeien, de lentebloemen en alle 

babydieren die in de lente worden geboren. 

Ook hebben we al zaadjes besteld, dan kunnen we zodra het echt lente wordt weer wat gaan zaaien in ons 

moestuintje. We zullen al snel binnen beginnen met het voorzaaien, zodat we hopelijk van de zomer weer 

lekkere tomaatjes, kruiden en andere groenten kunnen oogsten. 

Vriendelijke groet, team Kibeo 

 

 

 


