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 Datum: donderdag 14 april 2022, Nr. 15 

 

Donderdag 28 april  – Leon van Weele 
Donderdag 5 mei – Maud van Vossen 

Vrijdag 6 mei – Lennart van As 
Vrijdag 6 mei – Julius Timmermans 

 
 

     

 
 
 
 

 
Agenda  
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  IEP-toets groep 8 
Vrijdag  21-04  Koningsontbijt, Koningsspelen en sponsorloop 
Vrijdag  22-04  Start meivakantie (zaterdag 23 april t/m zondag 8 mei)  
Maandag 09-05  Schooltennis groepen 4 t/m 8 (meer info volgt) 
Dinsdag  10-05  Schoolschaken 
Woensdag 11-05  MR-vergadering (start 13.00 uur) 
Vrijdag  13-05  Volgende Kletskop  
Woensdag 18-05  Meester- en juffendag  
  
 
Site van de week 
De site van de week is  onze mooie ‘Museumboerderij 
Goemanszorg’. Ook op deze 2e Paasdag is het museum geopend 
tussen 11.00 uur en 17.00 uur.  
 
https://goemanszorg.nl/ 

 

 

 

 

https://goemanszorg.nl/
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Bijeenkomst op de Klimop – donderdag 7 april om 19.30 uur 
Op donderdagavond 7 april was er op onze school een 
informatieavond. Op die avond werd de ‘status aparte’ van onze 
school toegelicht bij het realiseren van een 
“toekomstbestendige kindvoorziening Duiveland-oost”. 
 
Iets meer dan 20 ouders/verzorgers en veel juffen en meesters 
waren donderdagavond aanwezig.  
Directeur André Koster schetste het proces dat tot nu toe is 
doorlopen en welke stappen er inmiddels zijn gezet.  
De directeur/bestuurder van Obase, Ewald de Keijzer, zette 
uiteen wat de ‘status aparte’ van de school in Dreischor precies 
inhoudt. Hij maakte duidelijk dat het zeker nog geen gelopen koers is dat onze school meegaat in de nieuwe 
kindvoorziening. Hij gaf ook aan dat het geen Obase-beleid is om kleinere scholen op te heffen. Obase focust 
zich op kwalitatief goed onderwijs, waarin kinderen gezien worden en zich in een fijne sfeer kunnen 
ontwikkelen. Dat lukt gelukkig ook uitstekend op kleine (dorps)scholen.  
De ouders/verzorgers en teamleden die zijn vertegenwoordigd in de MR hebben een hele belangrijke stem in 
het wel of niet meegaan naar een nieuwe kindvoorziening.  Anders gezegd: mocht de MR van onze school 
beslissen om niet mee te gaan in de nieuwe kindvoorziening, dan is dat een heel belangrijk signaal richting de 
directeur/bestuurder van Obase.  
Ook werd nogmaals duidelijk gemaakt dat er momenteel in het ontwikkelingsproces van de nieuwe 
kindvoorziening even een pas op de plaats wordt gemaakt. Die tijd wordt gebruikt om beeldend te maken hoe 
de nieuwe kindvoorziening(en) eruit komen te zien. Worden het 1 of 2 gebouwen, hoe wordt de 
samenwerking tussen de scholen vormgegeven en wat wordt de locatie (locaties?) van de nieuwe 
kindvoorziening(en). Nadat deze vragen beantwoord zijn, wordt er een nieuwe bijeenkomst georganiseerd 
waarvoor alle ouders/verzorgers van alle scholen worden uitgenodigd. Daarna kunnen alle ouders/verzorgers 
van de verschillende scholen een enquête invullen en hun persoonlijk mening kenbaar maken. De uitslagen 
van de enquêtes zijn een belangrijk gegeven voor de medezeggenschapsraden van alle scholen.  
Het was een informatieve avond die in een fijne sfeer verliep. Er werd volop de tijd genomen om de (vele) 
vragen van de aanwezigen te beantwoorden. Mocht u de avond niet hebben bezocht en u heeft nog vragen, 
dan kunt u zich wenden tot de leden van de MR of André Koster.  

 
Vakanties schooljaar 2022-2023 (herhaling) 
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 
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Einde periode schoolfruit 
Volgende week is al weer de laatste week van dit schooljaar dat we gesubsidieerd fruit ontvangen. Na de 

meivakantie blijven de fruitdagen hetzelfde, alleen dan met fruit van thuis. 

 

Nieuws uit groep 1-2-3  

 

Paas creamiddag  

Dinsdagmiddag hebben de kinderen heel gezellig kunnen knutselen. De kinderen mochten vorige week zelf 

kiezen welke knutsel ze wilden gaan maken. Het eindresultaat is erg leuk geworden. Fijn dat er zo veel 

moeders waren om te helpen, bedankt! 

 

 

 

 

Nieuwe leerling 

Lynn ten Brinke is 4 jaar geworden en zit al weer bijna twee weken 

bij ons in de klas. We wensen haar een heel fijne tijd bij ons op De 

Klimop toe! 
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Thema Pasen en lente  

De afgelopen weken werkten we over Pasen en volgende week gaan we over op lente. Zowel de 

kringactiviteiten, de speelhoeken en de knutsels gingen over Pasen. Zo leerden we deze week bijvoorbeeld ook 

de p van Pasen en hebben we met paaseieren geoefend met tellen.  

Groep 3 is aan blok 3 van rekenen begonnen waarin we leren uit te rekenen hoeveel uur iets duurt en er is 

aandacht voor  geld-rekenen en plus- en minsommen tot en met 20. In kern 9 van Veilig Leren Lezen leren de 

kinderen steeds moeilijkere woorden te lezen en schrijven. Zoals woorden met ‘-aai, -ooi, -oei’, woorden als 

‘kleine’ en ‘halve’, woorden als ‘petten’ en  ‘zussen’ en woorden als ‘betaal’ en ‘vertrek’.  

Gymtas mee 

Volgende week gaan op donderdag de gymtassen mee om de spullen in de vakantie te wassen. Graag de 

maandag na de vakantie weer terug op school! 

 
Nieuws uit groep 4-5-6 
Verjaardag Sophie en Dylan: Van Harte Gefeliciteerd!! Sophie is deze week 9 jaar geworden en Dylan is 8 jaar 

geworden. We hebben het met elkaar gezellig gevierd in de klas.  

     

Juf Franny in groep 4/5/6: Wat is het leuk om in Dreischor op school te werken bij de Klimop. Met groep 4 

doen we op dinsdag en donderdag heel erg goed ons best in een apart lokaal. Wat is dat fijn! Wat ook heel 

leuk is, is om met meester Tim wat extra’s te doen b.v: in de moestuin werken of knutselopdrachten maken 

zoals met de stenen! De kinderen hebben nu prachtige stenen beschilderd en gevernist. Die stenen kan je 

jaren mooi houden. Leuk voor later! Ik ga altijd met veel plezier naar school en als het uitkomt, val ik graag in, 

als iemand ziek of afwezig is. De inzet en sfeer is goed bij de Klimop. Daar word je vrolijk van! Fijne Pasen. 

Groetjes juf Franny.  

Paasontbijt en paaseieren zoeken in groep 4/5/6: Vandaag 14 april hebben we een heerlijk en zeer gezellig 

paasontbijt gehad in de klas. De ouderraad heeft alles prima geregeld, waarvoor dank! Vervolgens hebben we 

buiten paaseieren gezocht en tot slot in de klas met z’n  allen gedanst.  
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Schaakdiploma’s: Er zijn weer 4 schaakdiploma’s behaald en uitgereikt. Van harte gefeliciteerd Lars, Maud, 

Gwen en Dylan!! Na het Paasweekend is er op dinsdagmiddag 19 april weer schaakles.    

 

Schoolvoetbal 6-tallen meisjes: Afgelopen woensdag 13 april 2022 hebben de meisjes in Zierikzee het 

schoolvoetbaltoernooi gespeeld. Het was een mooie zonnige middag en de meisjes hebben goed hun best 

gedaan. Helaas hebben we geen resultaat gehaald, maar wel een hele leuke middag gehad. Helaas ging de 

laatste en 4e wedstrijd niet door vanwege disqualificatie van het andere team. Daarna hebben we snel een 

team gevormd met ouders, familie en leerkrachten en konden we met zijn allen de middag nog erg prettig 

afsluiten en hebben de meisjes toch nog gescoord! 
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Spreekbeurten groep 5/6: De komende weken gaan we beginnen met de spreekbeurten. Een spreekbeurt 

duurt ongeveer 10 a 15 minuten. Je doet je spreekbeurt dit jaar alleen of in tweetallen. De leerlingen van 

groep 4 kunnen ervoor kiezen of ze dit jaar al een spreekbeurt willen doen. De eerste twee spreekbeurten na 

de meivakantie worden gegeven door:  

maandag 9 mei: Maudy en Annemijn > kippen.  

donderdag 12 mei: Julie > Italië. 

Tot slot wens ik iedereen hele fijne Paasdagen en tot dinsdag 19 april. 

    

Nieuws uit groep 7-8 
 
IEP eindtoets 
Woensdag 20 april en donderdag 21 april  is het zo ver: de centrale eindtoets 
voor groep 8.  

Afgelopen weken hebben we hard geoefend met taal, rekenen en begrijpend 
lezen. Inmiddels zijn we experts in zinnen ontleden en woordsoorten 
benoemen. Alle rekenstrategieën kunnen we dromen en we (begrijpend) lezen 
ons suf. Wij zijn er klaar voor!  
Op de website toets.nl/basisonderwijs staat veel uitleg over de IEP eindtoets 
met onder andere antwoorden op veelgestelde vragen.  
 
Een aantal tips van de juf voor de toets: 
-Zorg voor ontspanning en afleiding, zowel voor als tijdens de toetsdagen. 
-Zorg ervoor dat uw kind in de toetsperiode genoeg slaapt, goed ontbijt en gezond eet en drinkt. 
-Toetsen maken is zwaar werk, houd er rekening mee dat uw kind moe is als het thuis komt.  
-Toon belangstelling. Laat uw kind vertellen over de ervaringen met de toets.  
-Wees trots op uw kind en laat blijken dat u er vertrouwen in hebt.  
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Wilt u samen met uw kind een aantal 
voorbeeldopgaven maken om te ontdekken wat voor 
soort vragen er in de toets voorkomen? Neem eens een 
kijkje:  

● oefensite.rendierhof.nl  
● leestrainer.nl  
● kids4cito.nl  
● centraleeindtoetspo.nl  
● toets.nl/basisonderwijs  

 
Regelmatig komen de kinderen van groep 8 vragen of zij met de eindtoets iets lekkers mee mogen nemen.  
Omdat het maken van een Eindtoets best een speciaal momentje is, mogen de kinderen op dinsdag- en 
woensdagochtend een klein bakje/zakje met wat snoepjes of kauwgom meenemen. Uiteraard is een flesje 
water altijd toegestaan.  
Wij wensen alle kinderen uit groep 8 ontzettend veel succes met de eindtoets! 
 
Schoolkamp overleg 
Op vrijdag 22 april 2022 om 14.30 uur is er een schoolkamp 
overleg voor ouders van groep 7 en 8.  Het doel van dit 
overleg is om kort uit te leggen wat we op schoolkamp gaan 
doen en waar wij hulp zouden kunnen gebruiken. Graag zou ik 
die middag taken willen verdelen. 
Mocht u graag willen helpen, maar niet aanwezig kunnen zijn 
bij het overleg, dan kunt u uw beschikbaarheid voor 
schoolkamp ook doorgeven via een app’je in Parro. 
 
Paasactiviteiten 
Afgelopen week stond in het teken van Pasen. Dinsdagmiddag hadden we een erg leuke paascrea. Er zijn hele 
leuk paashangers gemaakt. Donderdagochtend zijn we gestart met een heerlijk paasontbijt. Na het smikkelen 
en smullen hebben we verschillende beweegspellen gedaan met rekenen, spelling en taal. Ook speelden we 
een Zweeds loopspel over het feest Pasen. Tot slot nog een leuke speurtocht en eindigde de lesdag met een 
escape room.  
Na de lesdag hadden we de inloop voor onze ouders. Trots konden we de klas en de werkjes aan onze ouders 
laten zien. Fijn lieve ouders dat we jullie weer in de klas konden ontmoeten!  
Een heel fijn paasweekend allemaal!  
 

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 baby geitje achter de deuren 

van de schuur.  
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teams Kibeo en De Klimop 

 

 

 


