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 Datum: vrijdag 30 september 2022, Nr. 3 

 

 

 
Vrijdag 30 september - Annemijn van Vossen 
Zondag 9 oktober – Timothy Maartense 
Maandag 10 oktober – Jarne van der Helm 
Maandag 10 oktober – Fleur van Vliet 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
  
 
 

Agenda 
 
Dinsdag 04-10 Jaarlijkse ouder- en informatieavond 
Woensdag 05-10 Start Kinderboekenweek 
Donderdag  13-10 MR/OR-vergadering (19.30 uur) 
Vrijdag  14-10 Kletskop 
Donderdag  20-10  Studiemiddag: Alle kinderen vanaf 12.00 uur vrij. 
Maandag 24-10 Start herfstvakantie (t/m vrijdag 28 oktober) 
 
 
Inmiddels kunt in Parro op het icoontje van de agenda klikken. U ziet dan ook de activiteiten die de komende 
maanden op de rol staan. Tot nu toe is de agenda ingevuld t/m december 2022. De andere maanden volgen 
spoedig. 
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Jaarlijkse ouder- en informatieavond dinsdag 4 oktober  

Deze week, op maandag 26 september, ontving u een uitnodiging voor de jaarlijkse ouder- en 
informatieavond op dinsdag 4 oktober a.s. Bij de uitnodiging zaten ook de agenda, de jaarverslagen 
en de financiële verslagen. Vanaf 19.15 uur bent u van harte welkom. We starten om 19.30 uur. Na 
het officiële gedeelte kunt u naar het groepslokaal van uw kind. De leerkrachten van uw kind zullen u 
informeren over: 
 

• Wat doet mijn kind een hele dag op school?  

• Wat zijn de regels en routines in de groep?  

• Welke methodieken worden er gebruikt?  

• Hoe kan ik mijn kind ondersteunen?  

• Uiteraard is er ook ruimte voor het beantwoorden van eventuele vragen. 
 
U kunt zich voor de ouderavond aan- of afmelden via Parro. Inmiddels hebben 12 ouders/verzorgers 
zich aangemeld, 7 personen hebben zich afgemeld en 2 ouders/verzorgers twijfelen nog. Van 59 
ouders/verzorgers hebben we helaas nog geen reactie ontvangen; graag alsnog uw reactie. 
U komt toch ook? 

Batterijen 

Op de Klimop verzamelen we nog steeds oude batterijen. Achter de voordeur van de hoofdingang 
staat een verzamelton waarin u uw lege batterijen kunt deponeren. Uit afgedankte batterijen  
kunnen er grondstoffen worden teruggewonnen waarmee nieuwe producten kunnen worden 
gemaakt.  Zo hoeven die grondstoffen niet uit de aarde gewonnen te worden. Dat is goed nieuws 
voor de natuur en de school ontvangt ook nog een vergoeding. De extra inkomsten worden gebruikt 
voor de aanschaf van materialen voor de kinderen. 
 
Fruitdagen 

Volgende week worden de kinderen, achtereenvolgens op 

dinsdag, woensdag en donderdag, getrakteerd op het 

volgende schoolfruit: meloen – waspeen – appel. 

 

DAC-Dreischor 

Pompoenenmiddag op woensdag 19 oktober a.s.   

Om het dorp extra te versieren en om alvast uit te kijken naar het  

Halloween-feest gaan we op woensdagmiddag 19 oktober tussen  

13.30 en max. 14.30 uur pompoenen versieren in dorpshuis Trefpunt De 

Dorsvloer.  

Geschikt voor alle leeftijden t/m groep 8 basisschool!  

Lijkt dit je ook leuk? Geef je dan uiterlijk woensdag 12 oktober op bij 

Saskia Kloet (Nieuwe Schoolstraat 1) via een envelop met je naam erop en 

een bijdrage van € 3,00 p.p. erin.  

Indien de Corona maatregelen het toelaten is voor de jonge kinderen 1 begeleider welkom. Zie ook de bijlage bij 

deze Kletskop. De kinderen krijgen de papieren versie van de uitnodiging ook mee naar huis. 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiM-qeThL7kAhUPCewKHbtHBn0QjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.bndestem.nl%2Fbrabant%2Fde-pompoen-duikt-steeds-vaker-op-in-huis-en-tuin~afb44e9e%2F&psig=AOvVaw3HVue-_vrWMbjH9fRGtbU1&ust=1567922357569730
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Nieuws uit groep 1-2-3 

We hebben een superleuk schoolreisje gehad!   

Met de bus gingen we naar Middelburg. Toen we bij Mini Mundi waren was het prachtig weer. Dus eerst maar 

naar buiten naar miniatuur Walcheren. We hebben een speurtocht gedaan en moesten daarbij alle fotootjes 

zoeken tussen de kleine huisjes en letters invullen. Daarna hebben we lekker buiten gespeeld: in de carrousel,  

de ‘auto draaimolen’,  het schommelschip met z’n allen in de trein. Wat boften we met het weer, bijna heel de 

dag scheen de zon! Om 12 uur kregen we patatjes met een snack en daarna hebben we lekker binnen 

gespeeld. Om 14.45 uur  weer terug naar huis met de bus. Zoals u op de foto’s heeft kunnen zien was het een 

geslaagde dag! 
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Nieuws uit groep 4-5 

Fizi theater: Dinsdag 20 september zijn we met groep 4/5 naar het Fizi-theater in Zierikzee geweest. De film 

is ontzettend mooi gemaakt en bevat ook een prachtig verhaal en gaat over een vos en een muis die in eerste 

instantie aartsvijanden zijn en later worden ze de beste vrienden. De leerlingen vonden het een interessante 

film waarbij gelachen is, maar soms ook een traantje werd weggepinkt.  

  

Rekenen groep 4: We hebben de eerste weken allemaal goed gewerkt en al veel nieuwe dingen geleerd. Ik 

ben heel erg trots op de nieuwe leerlingen van groep 4. We hebben gewerkt met de getallenlijn met 

sprongen van 10, 5 en 1. Ook zijn we begonnen met het aanleren van de tafel van 2 en binnenkort komt de 

tafel van 5 aan de orde. De belangrijke bloksommen waarin de samenhang tussen optellen en aftrekken aan 

de orde komt d.m.v. splitsen hebben we ook al meerdere keren geoefend. Daarnaast komt optellen tot 20 

veelvuldig aan bod, keersommen maken met behulp van plaatjes, klokkijken hele en halve uren en tot slot 

ook rekenen met munten 1, 2, 5, 10, 20 en 50 cent.   

Rekenen groep 5:  De leerlingen van groep 5 vinden het weer leuk om op school te zijn en hard te werken. 

De leerlingen oefenen in groep 5 het optellen en aftrekken tot 100, de tafels van 3, 4 en 6, getallen t/m 1000 

plaatsen op de getallenlijn, structureren van getallen t/m 1000, klokkijken en tot slot verhoudingen komen 

in het eerste blok van rekenen aan bod.  

  

Handvaardigheid: We hebben vorige week leren spatten met een spatraam en een tandenborstel. Een lastig 

klusje maar je krijgt er vaak mooie effecten mee. We hebben ook schotels beschilderd. 
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Goed van start: We zitten in de 4e week van het schooljaar en ik zie dat de leerlingen van groep 4 nu aardig 

gewend raken met de afspraken en klassenregels. Ik heb het als leraar in ieder geval goed naar mijn zin met de 

leerlingen in de klas! Samen met de leerlingen wil ik altijd de toon te zetten voor een positief leef- en 

leerklimaat. Samen met de leerlingen maak ik afspraken over de gang van zaken in onze groep. In een aantal 

klassenvergaderingen bespreek ik vragen als: Wat voor groep willen wij zijn? Welke afspraken en routines 

gelden er? Hoe wordt goed gedrag beloond? Het heeft een enorme impact om regels niet voor te schrijven, 

maar leerlingen actief te betrekken bij het opstellen ervan. Daardoor voelen ze zich meer betrokken bij de 

sfeer in de klas. 

Engels toets: We hebben de eerste cijfers in het Engels geleerd. De leerlingen van groep 5 hebben de eerste 

toets van het schooljaar achter de rug en er zijn mooie cijfers behaald, goed gedaan!! 

Schaaklessen na de herfstvakantie: Het schaakspel vinden de leerlingen erg interessant om te doen wanneer 

het schoolwerk af is. We kijken in de klas ook naar het programma Iedereen kan schaken. 

https://www.youtube.com/watch?v=Hx_oryIoFsQ&t=2s 

Na de herfstvakantie komt schaakmeester Fokko Baakman uit Zierikzee weer bij ons in de klas om schaakles te 

geven met behulp van het programma Chessity. Binnenkort meer informatie over het schaakprogramma 

Chessity dat Fokko en ik gebruiken bij de schaaklessen na schooltijd. 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Hx_oryIoFsQ&t=2s
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Schoolreis Duinrell 29 september 2022  

Groep 4 t/m 8 van OBS De Klimop ging gisteren naar Duinrell. Wat een fijne en gezellige schoolreis 

hebben we met zijn allen gehad! Ik denk dat onze leerlingen een mooie herinnering aan deze dag 

zullen hebben en wij als begeleiding ook. Gelukkig zijn we allemaal ook weer heelhuids 

thuisgekomen. Veel plezier met het bekijken van de foto's op onderstaande link.    

https://myalbum.com/album/bnzNa9p43dtDy5/  

 

Groep 6-7-8 

Rapporten 
Er zijn al een aantal kinderen die het rapport hebben ingeleverd, maar we missen nog een boel rapporten. 
Graag ontvangen wij de rapporten zo snel mogelijk terug op school.  

 
Preventiebus 
Op maandag 26 september stond er een Amerikaanse schoolbus voor de 
school. Voor groep 8 is er een speciale voorlichting over alcohol, roken en 
energiedrankjes. De kinderen hebben er veel van geleerd!  
 
 
 
 
Ouderavond 

Komende dinsdag is de jaarlijkse ouderavond. We hopen 
zoveel mogelijk ouder(s) en verzorger(s) te mogen 
verwelkomen om alle ins en outs over groep 6, 7 en 8 te 
vertellen. U komt toch ook? 
 
Einde blok 1 
We hebben blok 1 zo goed als afgerond. We hebben 
afgelopen weken veel geoefend met de leerstof.  
Vandaag was de eerste taaltoets. Volgende week staan de dictees gepland en komt de rekentoets er aan. We 
hebben hard gewerkt; jullie zijn er klaar voor. Heel veel succes! 

 
Fietsenkeuring 
Op dinsdag 11 oktober is er weer de jaarlijkse fietsenkeuring. Het is belangrijk dat 
iedere leerling op dinsdag zijn fiets meeneemt! De fietsen van groep 4 tot en met 
groep 8 worden gecontroleerd door Veilig Verkeer Nederland. Het is uiteraard 
belangrijk dat de fiets veilig is met een goed stuur, een werkende bel, banden, 
reflectie, remmen, zadel, maar ook een werkende verlichting maakt onderdeel uit 
van de keuring, alles met het doel de verkeersveiligheid te verhogen.  
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 
fietsbanden.  

https://myalbum.com/album/bnzNa9p43dtDy5
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Kinderboekenweek 
Woensdag 5 oktober start de Kinderboekenweek. Het thema is ‘giga- groen’. 
Zoals altijd openen we deze week feestelijk door onder andere gezamenlijk 
naar het prentenboek van de Kinderboekenweek te luisteren en het lied van 
Kinderen voor Kinderen mee te dansen en te zingen.Voor de 
Kinderboekenweek zijn er weer mooie boeken voor in de klas aangeschaft. 
We zijn er erg blij mee!  
 
Voorleeswedstrijd 
Volgende week start de kinderboekenweek. Traditiegetrouw wordt ook dit 
jaar weer de voorleeswedstrijd gehouden. In iedere groep wordt  er een 
voorronde gehouden. Na de voorrondes in de klas zullen we de schoolfinale houden op donderdagmiddag 13 
oktober.  
 
We gaan weer op zoek naar voorleeskampioen van OBS De Klimop! Spannend, maar hier nog wat tips voor de 
lezers: 

● Kies een boek waar je van houdt, maar denk ook aan je publiek. Probeer eerst eens hardop of het boek 
ook lekker voorleest.  

● Iedereen kan voorlezen! Vooral jezelf blijven dat helpt.  
● Je leest minimaal 3 minuten en maximaal 5 minuten (inclusief de inleiding). Lees rustig en neem de 

tijd.  
● In de inleiding vertel je over de titel van het boek, auteur (eventueel illustrator), en (heel kort!) wat er 

vooraf is gegaan aan het voorgelezen fragment zodat luisteraars snappen waar het verhaal over gaat.  
Het is ook leuk om te vertellen waarom je dit boek hebt gekozen.  

● Spreek duidelijk. Gebruik je eigen stem. Let op de juiste klemtonen. Oefen eens hardop en vraag of 
iemand daarop wil letten. 

● Probeer contact te houden met je publiek. Houd je boek dus niet voor je gezicht en probeer zo nu en 
dan de mensen in de zaal aan te kijken. 

● Probeer niet toneel te spelen. Het gaat niet om leuke stemmetjes of om grote gebaren, maar om 
boeiend voorlezen. 

● Je kunt wel je stem gebruiken om de sfeer van het verhaal duidelijk te maken. Je kunt hard (niet te 
hard) en zacht afwisselen. Je kunt in tempo variëren. Je stem kan bedroefd, blij, boos, dreigend of 
geheimzinnig klinken, als het maar past bij het verhaal. 

● Schreeuw nooit. Dat is ook beter als je tijdens de vervolgrondes met een microfoon moet voorlezen. 
● Verspreken is niet erg. Goed ademhalen en rustig opnieuw beginnen. 

 
 
Schoolreis 2022 
We kijken terug op een fantastisch schoolreis. De weergoden waren goed gestemd; we hadden een prachtige 
dag met veel zon. We hebben genoten van alles speeltuinen, achtbanen en andere attracties. Chantal, bedankt 
voor de begeleiding!  
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Nieuws vanuit Kibeo 
 

De afgelopen twee weken hebben we verder gewerkt aan het thema regen. We hebben een mooie regenboog 

geschilderd. We lazen het boekje moppereend, een boze eend met een donderwolk boven zijn hoofd. Aan de 

hand van de emotiekaartjes leerde we verschillende emoties kennen. Wanneer ben je blij, boos of verdrietig?  

We hebben de afgelopen weken veel binnen gespeeld. Kleien, liedjes zingen en puzzeltjes maken. Zodra het 

weer het toeliet hebben we buiten  lekker een frisse neus gehaald. 

 

 

Vriendelijke groet, team Kibeo 

 
 

 

 


