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 Datum: vrijdag 13 mei 2022, Nr. 16 

 

Zondag 15 mei - Jordi de Kraker 
Woensdag 25 mei  – Ryan Stouten 

 
 

     

 
 
 
 

 
Agenda  
Woensdag 18-05  Meester- en juffenfeest 
Woensdag 23-05  Schoolkamp groep 7/8 (t/m 25-5) 
Woensdag 25-05  Volgende Kletskop 
Donderdag 26-05  Hemelvaartsvakantie; kinderen vrij op 26/5 en 27/05 
 
 
Site van de week 
Met hulp van een aantal enthousiaste ouders/verzorgers zijn onze kinderen inmiddels weer gestart in onze  
schooltuin. Mocht u zelf nog plantjes beschikbaar hebben, dan kunt u dit aan de groepsleerkracht(en) laten 
weten. 
 
Op http://www.onzeschooltuin.nl/ vindt u allerlei wetenwaardigheden over een schooltuin. 
 

Vrijwillige ouderbijdrage 
Bijna alle ouders/verzorgers hebben de vrijwillige ouderbijdrage inmiddels voldaan. De gelden worden besteed 
aan diverse activiteiten. U moet dan denken aan schoolreis, Sinterklaas, Kerst , Pasen en allerlei andere 
activiteiten. Mocht u de vrijwillige ouderbijdrage nog niet hebben voldaan, dan verzoeken we u vriendelijk om 
dit alsnog te doen. Hieronder vindt u de gegevens:  
 
De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt € 35,00 en kunt u overmaken op bankrekening NL11 RBRB 0787 6985 20 
t.n.v. St. Ouderraad OBS De Klimop o.v.v. de naam van uw kind/kinderen.  

Het zou ook kunnen dat u de kosten van de bijdrage niet kunt missen. In dat geval kunnen wij u op 

verschillende manieren helpen. Als u ons informeert (via penningmeester Corina Berrevoets of diecteur Andre 

Koster) dan zoeken we graag samen met u naar een passende oplossing. 

 

http://www.onzeschooltuin.nl/
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Gamen / gameverslaving? 
1NUL1 verzorgd 17 mei a.s. een online ouderavond 'Gamen / gameverslaving?'  
Zowel de positieve als de negatieve aspecten van gamen worden besproken. Wanneer wordt er gesproken van een 
gameverslaving en natuurlijk worden er ook tips m.b.t. opvoeding en gamen gegeven.  
Via de link www.1nul1.nl/online-ouderavond-gamen-gameverslaving-2/ kunt u zich aanmelden voor de online 
ouderavond.. 

 
Einde periode schoolfruit 
Eerder lieten we u weten dat de gesubsidieerde schoolfruitleveringen zijn gestopt. Inmiddels hebben we onze 

school wederom ingeschreven voor het schooljaar 2022-2023. Mochten we worden ingeloot, dan start het 

schoolfruitprogramma al bij het begin van het nieuwe schooljaar. 

 

Nieuws uit groep 1-2-3  

 

Thema  

We zijn begonnen aan het laatste deel van het schooljaar. Wat gaat het allemaal toch snel!  

Gelukkig is juf Ali ook weer voldoende hersteld. (“Ik vind het heerlijk om weer op school te zijn!”) 

Deze week zijn we begonnen met weer een nieuw thema: “In de sloot”. In de gang hebben we weer leuke 

speelhoeken om alles wat we over de sloot leren uit te spelen.  

Het hele thema staat in teken van de natuur: de dieren in de sloot, de planten en bomen bij de sloot, het 

landschap met sloten en de functie van sloten bij regen of droogte. De kinderen hebben met elkaar bedacht 

wat ze bij dit thema willen leren. Hierbij stond slootje springen bovenaan!  

We leerden ook al heel veel woorden bij de praatplaat van Bas over de sloot.  

 
Woensdag lieten we zien hoe goed de kikkers zijn gegroeid. Nadat ze kikkervis waren kregen ze pootjes van 

achteren en van voren. Het staartje verdween en daarna waren ze klaar om weer te worden uitgezet bij de 

vijver. Hierover hebben we getekend en geknutseld.  

 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.1nul1.nl%2Fonline-ouderavond-gamen-gameverslaving-2%2F&data=05%7C01%7Cdeklimop%40obase.nl%7C8515dff3eaff4365984f08da334b0883%7C6764671578db40adb856302a28f03aaf%7C0%7C0%7C637878695265083667%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2BMGL9WKZtKR6TKz6ZDGeTR21v8xq9mJbMa295o9mdsI%3D&reserved=0
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Nieuwe leerling 

Maandag komt er weer een nieuwe leerling bij in groep 1: Jordi de Kraker. We wensen hem een fijne tijd bij 

ons op school toe!  

 

Meesters en juffenfeest 

Woensdag 18 mei vieren we alle verjaardagen van de leerkrachten in één keer. We gaan er met de kinderen 

van groep 1-2-3 een gezellig feest van maken! Deze dag mogen de kinderen die dat willen verkleed naar school 

toe komen en hoeft er geen eten en drinken mee. Deze dag zorgen de juffen daarvoor.  

                 
 

Nieuws uit groep 4-5-6 
 

Naschools schaken stopt: Het plezier is nog steeds groot onder de schakers van OBS De Klimop, maar toch 

gaan we de komende weken stoppen met de schaaklessen op de dinsdagmiddag. Afgelopen dinsdag 10 mei 

was de laatste keer dat we naschools schaken dit schooljaar. Schaakmeester Fokko kwam dinsdag voor de 

laatste keer schaakles geven en heeft daarbij de krant uitgenodigd. Misschien heeft u het stuk in de PZC zien 

staan.  We hebben met zijn allen een mooie bedankkaart gemaakt en meester Fokko kreeg daarnaast een 

lekker cadeautje. Volgend schooljaar pakken we de schaaklessen weer op en hopelijk kan meester Fokko ons 

dan weer komen helpen. De deelnemers van Chessity kunnen het schaakprogramma thuis blijven oefenen; het 

schaakaccount blijft een jaar geldig.  

Verjaardag Maud: Van harte gefeliciteerd Maud!! 

Maud is vorige week 9 jaar geworden en dat 

hebben we gezellig gevierd in de klas. 

 

TOPO 

toets 
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Limburg: Vrijdag 13 mei hebben groep 5 en groep 6 een toets over de provincie Limburg. Na de provincie 

Limburg komt de provincie Noord-Holland en daarna Zuid- Holland aan bod.  

Schooltuin: Iedere donderdagmiddag gaan we met een klein groepje leerlingen in de moestuin werken. 

Richard (de vader van Jinte uit groep 4) begeleidt de groepjes op de donderdagmiddag. De komende week 

gaan de leerlingen de bakken indelen en wederom allerlei plantjes inzaaien.  

 

Tennisles in Nieuwerkerk: Afgelopen maandag hebben de leerlingen van groep 4/5/6 tennisles gehad van 

Johnny Quaak op de tennisbaan in Nieuwerkerk. We hadden heerlijk weer en de leerlingen vonden de 

verschillende oefeningen erg leuk om te doen. Hierbij wil ik de ouders bedanken die met de kinderen hebben 

gereden.  

  

Spreekbeurten groep 5/6: Deze week zijn we begonnen met de spreekbeurten in groep 5 en groep 6. De 

leerlingen van groep 4 mogen een spreekbeurt doen, maar het hoeft dit jaar nog niet. 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.  

Julie uit groep 4 doet haar eerste spreekbeurt deze week over Italië, wij zijn erg benieuwd. In de volgende 

Kletskop meer nieuws van de spreekbeurten.  
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Nieuws uit groep 7-8 
 
Juffen-meesterdag 

Woensdag 18 mei is het juffen-meesterdag. De kinderen moeten die dag hun 
fiets meenemen. We gaan namelijk het fietsen nog wat oefenen als 
voorbereiding op het schoolkamp. We fietsen naar het huis van juf Isabel om 
wat lekkers te eten en te drinken; het is ten slotte juffenfeest. 
 
Update voor het schoolkamp 
We zijn aan het aftellen, want voor we het weten is het schoolkamp! 
 
Graag willen wij u nogmaals attenderen op een fietscontrole. We gaan op de fiets, dus trappen we zo'n 40 km 
per dag weg. Dat betekent dat de fiets in orde moet zijn. Controleer de fiets tijdig en repareer waar nodig 
onderdelen die (bijna) kapot zijn. Denk bijvoorbeeld aan de remmen, goed werkende lichten, een goed slot en 
opgepompte fietsbanden. Het is van belang dat de fietsen in goede staat zijn, zodat wij zo veilig mogelijk op de 
fiets naar Vrouwenpolder kunnen gaan. 
 
Alle bagage die de kinderen meenemen voor schoolkamp mogen op maandag 23 mei vanaf 08.00 uur op 
school worden gebracht. Mocht vrijdag 19 mei beter uitkomen, dan mag dit ook! 
 
We nemen 1 sporttas/koffer en 1 vuilniszak mee als grote bagage! 

● Fiets met goede banden, ketting, versnelling, licht, bel en…. zeker niet onbelangrijk: goede remmen. 
● Tent met alles erop en eraan! 
● Luchtbed, slaapzak, evt. hoeslaken en kussen. Dit stop je in een grote vuilniszak met naam! De 

vuilniszak is voor de heen- en terugreis, dus goed bewaren. 
● Kleding die tegen een stootje kan bij mooi en slecht weer. 
● Slippers voor onder de douche. 
● Warme kleding voor ‘s avonds. 
● Goede jas en goede schoenen waar je veel kilometers (!) op kan lopen. 
● Toiletartikelen: handdoeken, washandje, zeep, shampoo, tandenborstel, tandpasta en kam/borstel. 
● Zwemkleding en handdoek. 
● Zonnebrand, zonnebril en/of pet. 
● Nachtkleding, extra ondergoed en sokken. 
● Je voorbereidingen voor de Bonte Avond. 
● Regenkleding. 
● Medicijnen of extra bril als je deze gebruikt. 
● Fototoestel mag mee, maar wel op eigen risico. Kwijt is kwijt, kapot is kapot. 
● Iets om te lezen (vlak voor het slapen gaan nog een verhaaltje). 
● Een goedwerkende zaklamp. 
● Spellen voor tussendoor! 
● Je lievelingsknuffel voor in je slaapzak. 
● Een cd met je favoriete liedjes erop. 
● Een zakcentje, niet meer dan € 10,- 

Meenemen op de eerste dag (handbagage): 
● Lunchpakket (eten en drinken, fruit en tussendoortjes). 
● Regenkleding, zonnebril/pet, zonnebrandcrème. 

 
Gevraagd: 
We zijn op zoek naar rubberen hamers om de haringen voor de tent goed in de grond te kunnen bevestigen. 
Graag voorzien van een naam.  
 
Vertrektijd: Maandagochtend zullen we tussen half 9 en kwart voor 9 vertrekken. Komen jullie ons 
uitzwaaien? 
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Nieuws vanuit Kibeo  

 

Beste ouders/ verzorgers, 

We zijn in de meivakantie begonnen op de dagopvang met het thema: ik ben een kunstenaar. We hebben als 

een echte Picasso mooie kunstwerken gemaakt. Ook zijn we bezig geweest om met stoepkrijt een 

silhoutettekening van de kinderen te maken en we hebben kunnen luisteren naar een kunstzinnig verhaal van 

Nijntje die in het museum was. 

Nu het weer mooier weer wordt willen we op zonnige en warme dagen af en toe weer eens lekker met water 

gaan spelen bij de BSO. Willen jullie een reservesetje kleding in de tas van je kind stoppen. 

 

Vriendelijke groet, team Kibeo 

 

 

 

 

 


