
1 

 

 Datum: vrijdag 10 juni 2022, Nr. 18 

 

Woensdag 15 juni – Twan van Vossen 
Maandag 20 juni  – Amy van de Velde 

 
 

     

 
 
 
 

 
Agenda   
 
Vrijdagmiddag 17-06  Studiemiddag team – alle kinderen ‘s middags vrij 
Vrijdag  24-06  Kletskop 
Woensdag 29-06  MR-vergadering om 13.00 uur 
 
 
Site van de week 
Met de volgende klik komt u op de inspiratie-site van onderwijsuitgeverij Zwijsen: 
 
https://www.zwijsen.nl/inspiratie-voor/ouders/  
 
 
Nieuws uit groep 1-2-3  

Allemaal botjes 

Deze week zijn we begonnen aan een nieuw thema: allemaal botjes. De kinderen zijn super enthousiast. Ze 

kunnen in de gang botjes opgraven in het zand van dino’s en het geraamte compleet maken. Er is Playmobil 

met allerlei botjes en archeologen. Van blokken en keukenrollen kunnen de kinderen skeletten namaken. Met 

de klei kunnen ze fossielen maken… Kortom weer genoeg te doen!  

Van Veilig leren lezen hebben we het ankerverhaal van kern 11 gelezen: Bom of Kum? Dat gaat over een klas 

die een uitstapje gaan maken naar het bom (botjes museum) of het kum (kunst museum). Wij doen alsof we 

een uitstapje maken naar het Bom dit keer! 

 

https://www.zwijsen.nl/inspiratie-voor/ouders/
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Hulp gevraagd! 

Zoals u weet, willen we een deel van het geld van de sponsorloop gebruiken voor leeshoekjes in de school. De 

bedoeling is dat iedere groep een gezellige hoek (in of buiten het lokaal) krijgt om lekker een boek te kunnen 

lezen. De moeder van Lars uit groep 3 heeft voor ons bedacht hoe deze hoekjes eruit kunnen gaan zien en wat 

we allemaal nodig hebben. We willen haar ontzettend bedanken voor al het voorbereidende werk. Ze gaat ook 

een deel van de uitvoering op zich nemen (denk aan het stofferen van de zitting van de bankjes). We hopen 

dat er meer ouders zijn die ons willen komen helpen! We zijn op zoek naar mensen die: 

- bij Praxis hout kunnen laten zagen en naar school brengen; 
- kunnen zagen, schuren, timmeren; 
- kunnen schilderen (stuk muur en houten planken/kastjes); 
- kastjes in elkaar kunnen zetten; 
- planken, lampjes e.d. op kunnen hangen. 

 

We horen heel graag voor vrijdag 17 juni of u ons een handje wil komen helpen (en of dat op een 

middag/avond/zaterdag het best uitkomt)! Graag doorgeven aan juf Fleur. 

Leeshoek groep 1-2-3 

 



3 

 

 

Leeshoek groep 4-5-6 

 

 

Leeshoek groep 7-8 
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Nieuws uit groep 4-5-6 
 

Buitenlesdag: Donderdag 16 juni willen juf Franny en ik een buitenlesdag organiseren bij haar thuis. Juf Franny 

woont in Schuddebeurs en heeft een grote tuin en een groot stuk bos. We gaan in de ochtend allerlei 

buitenactiviteiten doen, maar we willen wel mooi weer anders verzetten we de dag naar een andere datum. 

We vertrekken om 8.30 uur zodat we om 9.00 uur kunnen beginnen. Om 14.00 uur is de dag voorbij en gaan 

we met auto’s terug naar Dreischor, zodat we om 14.30 uur terug op school zijn.  

• Wij zoeken nog ouders die de leerlingen op donderdagochtend 8.30 uur naar Schuddebeurs kunnen 

brengen en om 14.00 uur weer op kunnen halen. Graag aanmelden bij meester Tim.  

De leerlingen van groep 4/5/6 moeten deze dag zorgen voor eigen middageten en drinken.  

We gaan een potje tennissen dus een extra flesje/ bidon drinken meenemen van thuis is fijn.  

Voor het tennissen in de middag hebben de leerlingen goede sport-/gymschoenen nodig.  

Zwemkleding mee: Als er nog tijd is kunnen de leerlingen even zwemmen in het buitenzwembad van juf 

Franny.  Het is een overzichtelijk zwembad en we letten hierbij goed op de veiligheid. Mocht uw kind nog geen 

zwemdiploma hebben dan hoor ik het graag.  

Rekenen spel 1: tafels oefenen 
De groep wordt in twee groepen verdeeld en iedere groep krijgt één bal. De bedoeling van dit spel is dat de 
kinderen de bal naar elkaar overgooien en dat de tafels geoefend worden. Iemand noemt de naam van een 
leerling en daar wordt de bal naartoe gegooid. De leerling die de bal aangegooid krijgt moet het goede 
antwoord geven op de keersom.  
Rekenen spel 2: Ren naar het goede antwoord 
De leerkracht heeft verschillende rekensommen bedacht. Dit kunnen bijvoorbeeld keersommen, plus-, min- of 
deelsommen zijn. Buiten hangen allemaal kaarten met de juiste antwoorden. De leerkracht noemt dan een 
som en het is dan de bedoeling dat de kinderen zo snel mogelijk naar het goede antwoord rennen. De 
kinderen moeten dus het juiste papier opzoeken en moeten daar zo snel mogelijk bij gaan staan. 
Taalles: Juf Franny versierd stenen zoals jullie weten. In haar tuin liggen allemaal schitterende stenen. De 

leerlingen krijgen de opdracht om bij elke steen een goede 

zin te bedenken. In deze zin moet een werkwoord, zelfstandig 

naamwoord, bijvoeglijk naamwoord zitten.  

Tennisles: In de middag hebben we Johnny Quaak kunnen 

regelen om de groep wederom tennisles te geven. Wij 

hebben er veel zin in, maar we hebben hierbij wel mooi weer 

nodig, dus dat houden we nog even goed in de gaten.  

Schooltuin met Richard: De vader van Jinte helpt ons iedere 

week met de schooltuin, daardoor hebben we nu al veel 

kunnen planten. Er staan tuinbonen, aardbeien, bloemkool, sla, peterselie, spruitjes, aardappelen, courgette, 

rode biet, wortels, bloemen en zonnebloemen in de schooltuin. We halen elke week het onkruid weg en 

zorgen ervoor dat de plantjes genoeg te drinken krijgen. De leerlingen van groep 4/5/6 gaan in kleine groepjes 

met Richard naar de schooltuin en de leerlingen vinden het super leuk. We  zijn erg benieuwd naar de 

resultaten, hieronder volgen enkele foto’s.  
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Nieuws uit groep 7-8 

 

Start blok 7 

Afgelopen week hebben we de taal-, reken- en 

spellingstoetsen van blok 6 afgerond. Volgende week 

maandag starten we met het laatste blok. 

Vandaag worden alle werkbladen in onze huiswerkmap 

gestopt en wordt het huiswerk in de agenda geschreven. Het 

einde is in zicht!  

 

IEP juni 

Maandag 20 juni start groep 7 met de eindtoetsen van het 

leerjaar. We toetsen de taalverzorging, begrijpend lezen, rekenen 

en woordenschat af. Daarnaast vullen we vragenlijsten in voor 

‘hart en handen’. Dit zijn vragen over onze sociale ontwikkeling, 

leeraanpak en het creatief vermogen. Zet ‘m op, groep 7! 

 

 

 

Afscheid meester Geert 

Meester Geert heeft ons laten weten dat hij stopt met zijn studie. 

Dit houdt ook in dat hij zijn stage beëindigt op De Klimop. Morgen, 

vrijdag 10 juni, is hij voor het laatst bij ons in de klas/op school. 

We wensen meester Geert het allerbeste en graag tot ziens! 

 

 

 

Spreekbeurten 

Na de meivakantie zijn we gestart met de spreekbeurten. We hebben al veel leuke en originele onderwerpen 

voorbij zien komen. Van Tweede Wereldoorlog tot Disneyland Paris tot trombocytopenie. De spreekbeurten 

zijn nog niet klaar, dus zijn we heel benieuwd hoe de andere spreekbeurten eruit gaan zien.  
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Nieuws vanuit Kibeo  

 

Beste ouders/ verzorgers, 

Bij de baby's, dreumessen en peuters werken we weer met een nieuw thema: de onderwaterwereld. We 

maken kennis met verschillende zeedieren, schelpen en vissen. Zo leren we o.a. over krabben, 

zeeschildpadden en dolfijnen. We hebben samen het boek ‘De kleine walvis’ gelezen. Dit gaat over een klein 

jongetje die een vriendschap met een walvis sluit. Ook  zijn we met sponzen en verf aan de slag gegaan en 

hebben we walvissen versierd met mooie vormen.  De komende weken zullen we nog veel meer zien en 

lerenover dit onderwerp. 

 

Vriendelijke groet, team Kibeo 

 

 


