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 Datum: vrijdag 1 april 2022, Nr. 14 

 

Dinsdag 5 april  – Lars Burgler 
Woensdag 6 april – Luke ten Brinke 

Donderdag 7 april - Noor van Dulmen 
Vrijdag 8 april – Bastijn Driessen 

Zondag 10 april – Dylan Waas 
Maandag 11 april – Sophie Rietdijk 

Woensdag 13 april – Iann van Rooten 
Ma 14 april – Bram van ‘t Hof 

 
 

     

 
 
 
 

 
 
 
Agenda  
Dinsdag  05-04  Schaken 
Woensdag  06-04  Schoolvoetbal jongens 
Donderdag  07-04  19.30 uur – bijeenkomst op De Klimop 
Vrijdag   08-04  Bezoek Watersnoodmuseum groep 7/8 
Maandag  11-04  Kinderen vanaf 12.00 uur vrij i.v.m. studiemiddag team 
Dinsdag  12-04  Paascrea - mix kinderen groep 1 t/m groep 8 
Woensdag  13-04  Schoolvoetbal meisjes 
Donderdag  14-04  Paasontbijt alle groepen 
Vrijdag  15-04  Goede Vrijdag – alle kinderen vrij 
Maandag 18-04  Tweede Paasdag 
Dinsdag  19-04  Schaken 
Woensdag 20-04  IEP-toets groep 8 
Donderdag 21-04  IEPtoets groep 8 
Vrijdag  22-04  Start meivakantie (zaterdag 23 april t/m zondag 8 mei)  
 
 

 

 



2 

 

Bijeenkomst op de Klimop – donderdag 7 april om 19.30 uur  

Vorige week informeerden we u over een informatieavond op donderdagavond 7 april om 19.30 uur. 
Hieronder vindt u een oproep vanuit onze MR om hierbij aanwezig te zijn. 

Oproep vanuit de MR:  
Beste ouders, verzorgers,  
Zoals jullie wellicht hebben meegekregen via de media of vanuit school zijn er gesprekken gaande met diverse 
partijen over het wel of niet bouwen van een (of twee) kindvoorzieningen (regioschool Duiveland).  
Op 31 januari heeft er een gesprek plaatsgevonden met enkele ouders/verzorgers van de Klimop, Kibeo en de 
MR waarin onderzoeksbureau Hevo het een en ander hierover heeft terug gehoord van deze 
ouders/verzorgers en de MR. Dit was een prettig gesprek, maar jullie kunnen je voorstellen dat we nog veel 
vragen hebben.  
Daarom hebben we nu de directeur/bestuurder van Obase uitgenodigd, dhr. Ewald de Keijzer, om nogmaals 
hierover met ons in gesprek te gaan. Wat zouden we willen? Wat zijn de mogelijkheden? Is er een keuze? 
(“status aparte”) En wat is er nodig om de school te behouden? We hopen dat er veel ouders/verzorgers bij dit 
(ons inziens) belangrijke gesprek kunnen aanschuiven.  
Wij nodigen jullie dan ook van harte uit op donderdagavond 7 april om 19.30 uur in de Klimop om samen met 
dhr. De Keijzer hierover in gesprek te gaan.  
Wellicht kunnen we een aantal vragen ter voorbereiding mailen aan dhr. De Keijzer. Jullie vragen graag mailen 
naar: femkevdpoel@hotmail.com  
 
Namens de MR,  

Femke van der Poel 

 
Vakanties schooljaar 2022-2023 
 
Voor de vroegboekers onder ons vindt u hieronder de schoolvakanties in het schooljaar 2022-2023: 
 
Herfstvakantie  ma 24 oktober 2022 t/m vr 28 oktober 2022 
Kerstvakantie  ma 26 december 2022 t/m vr 06 januari 2023 
Voorjaarsvakantie ma 20 februari 2023 t/m vr 24 februari 2023 
Goede Vrijdag  vr 07 april 2023 
Tweede Paasdag ma 10 april 2023 
Meivakantie  ma 24 april 2023 t/m vr 05 mei 2023 
Hemelvaartsvakantie  do 18 mei 2023 t/m vr 19 mei 2023 
Tweede Pinksterdag ma 29 mei 2023 
Zomervakantie  ma 17 juli 2023 t/m vr 25 augustus 2023 
 
 
Site van de week 
Dwaal door de kunstschatten van het Rijksmuseum in Amsterdam: 

https://www.rijksmuseum.nl/nl/thuis  

 

https://www.rijksmuseum.nl/nl/thuis
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Nieuws uit groep 1-2-3  

Het superleuke prentenboek Franky nodigt de kinderen uit 

tot het bedenken van creatieve, fantasierijke ideeën. Aan 

de hand van dit prentenboek hebben we deze week over 

uitvinden en alles wat er bij het boek past gewerkt. Zo 

knutselden we zelf een leuke speelgoed uitvinding, een 

raket en een robot. In de gang konden de kinderen met 

allerlei materiaal van alles bouwen en in elkaar zetten.  

 

Volgende week gaan we alweer aan een nieuw thema 

werken, namelijk lente en Pasen. 

Groep 3 heeft deze week kern 8 van Veilig leren lezen 

afgerond. We leerden nieuwe woordtypen met ch/cht, zoals lach en lucht, verkleinwoorden als huisje, 

boompje, treintje en woorden met -eer,oor-eur te schrijven. Van rekenen hebben we deze week de lesstof nog 

eens herhaald, vooral nog eens extra oefenen wat we moeilijk vonden.  

 
Nieuws uit groep 4-5-6 
 

Schoolvoetbaltoernooi:  

De leerlingen van groep 5/6 en 7/8 zijn momenteel druk aan het oefenen voor het aanstaande 

schoolvoetbaltoernooi. Op woensdag 6 april spelen de jongens en op woensdag 13 april spelen de meisjes. De 

wedstrijden vinden plaats op het voetbalveld van Zierikzee “Den Hogen Blok”. De wedstrijden beginnen om 

half 2. Komt u ook kijken en de leerlingen aanmoedigen?  

De wedstrijden zullen in principe 14 minuten duren. Hier volgt het wedstrijdschema van onze teams:  

• woensdag 6 april: schoolvoetbaltoernooi jongens. 

Groep 7/8 - Jongens 8-tallen: poule 1 

13.30 uur: De Klimop – J.L. de Jongeschool 

14.00 uur: Theo Thijssenschool – De Klimop  

14.30 uur: De Meerpaal – De Klimop  

15.00 uur: De Klimop – OBS Duiveland  

De jongens 8-tallen spelen in een poule van 5 teams, alleen de poulewinnaars gaan door naar de finaleronde. 

Mocht OBS De Klimop poulewinnaar worden dan spelen we de finale wedstrijden om 16.15 uur en 16.45 uur.  
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Groep 5/6 – Jongens 6-tallen: poule 2 

13.30 uur: De Kirreweie – De Klimop  

14.30 uur: De Klimop – Onder de Wieken  

15.00 uur: Binnen de Veste – De Klimop  

15.30 uur: De Klimop – Theo Thijssenschool  

Wanneer de jongens van groep 5/6 poulewinnaar worden dan spelen we de finalewedstrijden om 16.00 uur 

en 16.20 uur.  

 

 

• woensdag 13 april: schoolvoetbaltoernooi meisjes. 

Groep 5/6 – meisjes 6-tallen: poule 1 

13.30 uur: De Kirreweie – De Klimop  

14.00 uur: De Klimop – J.W. v.d. Doelschool  

14.30 uur: St. Willibrordus – De Klimop  

Alle meisjes spelen vervolgens de finalewedstrijden om 15.15 uur, na winst spelen we de finale om 15.45 uur.  

Het vervoer voor de jongens en meisjes is geregeld. We hopen dat we erg goed gaan presteren, maar vooral 

dat we er met z’n allen een gezellige en sportieve dag van gaan maken.  

Toetsen in groep 5/6: Afgelopen vrijdag hadden de groepen 5 en 6 een toets Engels. De woorden gingen over 

het menselijk lichaam. De leerlingen hebben goed geleerd en iedereen ging daardoor met een goed cijfer mee 

naar huis. Goed gedaan allemaal! 

Vrijdag 1 april heeft groep 5 en 6 een toets van Faqta: thema “De blauwe aarde”.  

Spreekbeurten groep 4/5/6: De komende periode gaan we in groep 4/5/6 beginnen met de presentaties 

(spreekbeurten). Een spreekbeurt duurt ongeveer 10 a 15 minuten. Je doet je spreekbeurt dit jaar alleen of in 

tweetallen. Kies een interessant onderwerp. Als je gekozen hebt, wat zijn dan de belangrijkste punten 

waarover je wilt vertellen? Als je dat al weet, is het veel makkelijker om informatie te zoeken. We hebben ook 

een begin gemaakt met het werken aan een PowerPoint presentatie. De leerlingen hebben een informatieblad 

mee naar huis genomen, zodat ze thuis ook goed weten waar ze op moeten letten bij het voorbereiden van 

een spreekbeurt. In de klas hangt een intekenlijst waarop de leerlingen zelf kunnen aangeven wanneer ze de 

presentatie willen houden.  
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Stenen beschilderen:  

      

     

Nieuws uit groep 7-8 

Herinnering: 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 doen. 
Succes allemaal! 
 
Watersnoodmuseum 
Meester Geert geeft les in het kader van omgevingsonderwijs. Bij ons staat ‘water’ centraal. We onderzoeken 
diverse gebruiken van water: water in de natuur, recreatie, drinkwater, transport via water, enzovoorts. 
Aanstaande vrijdag 8 april zullen de kinderen van groep 7/ 8 op excursie gaan naar het Watersnoodmuseum. 
Wat fijn dat er ouders zijn die mee kunnen rijden en ons willen begeleiden naar het museum. We willen om 10 
uur verzamelen, zodat om 11 uur de introductie in het museum kan starten.  
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Welkom Tanya 
Stel je voor …. Er is oorlog. 
Eigenlijk is het bijna niet voor te stellen. 
En al zeker niet voor kinderen die niet in zo’n situatie hebben gezeten. 
Met poëtische zinnen en indrukwekkende tekeningen nam het prentenboek 
‘Op de vlucht’ ons mee: van het beangstigende uitzichtloze naar een 
hoopvolle toekomst. 
Want, stel je voor…. 
Afgelopen maandag verwelkomden wij een Oekraïens meisje, Tanya. Voor 
ons allemaal was dit een spannend moment. Wat fijn dat je er bent! laskavo 
prosymo, Tanya! 
 
Er is maar één land: de aarde. Er is maar één volk: de mensheid Er is maar 
één geloof: de liefde. 
Groep 7/ 8 maakte voor Tanya een vredesduif.  
 
Nieuws vanuit Kibeo  

Beste ouders/ verzorgers, 

Vorige week zijn we gestart met het thema lente. In de lente worden er veel babydieren geboren. We hebben 

het gehad over de boerderijdieren en hun kleintjes. Ook hadden we een bijpassend boekje: ‘We hebben er een 

geitje bij’. Op de verteltafel gingen we zelf ook op zoek naar het babygeitje. We gingen langs alle 

boerderijdieren uit het boekje en vonden het babygeitje achter de deuren van de schuur.  

Deze week hebben we een bakje versierd met verf en gevuld met watten. Hierop hebben de kinderen 

tuinkerszaadjes gezaaid en ze water gegeven. Nu maar wachten tot de eerste plantjes opkomen. 

Vriendelijke groet, team Kibeo  Fijn weekend allemaal! 
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