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 Datum: vrijdag 14 oktober 2022, Nr. 4 

 

 

 
 

Vrijdag 21 oktober – Lou Bosch 
vrijdag 21 oktober – Pascal Seefat 
Zondag 23 oktober – Django Kumar 
Maandag 31 oktober – Maudy Verwest 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agenda 
 
Donderdag  20-10  Studiemiddag: Alle kinderen vanaf 12.00 uur vrij. 
Maandag 24-10 Start herfstvakantie (t/m vrijdag 28 oktober) 
Woensdag  02-11 GGD-onderzoek kinderen groep 7 
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Oproep nieuw ouderraadslid  

De OR zoekt een nieuw lid! 

We zijn op zoek naar een nieuw OR lid. De moeder van Django stopt bij de OR. We willen haar bedanken voor 

haar hulp! 

Wie vindt het leuk om te helpen bij het organiseren van allerlei leuke dingen gedurende het schooljaar? Denk 

aan het sinterklaasfeest, kerstcrea, de sponsorloop, meedenken tijdens vergaderingen etc. We horen het heel 

graag! Geef het door de voorzitter van de OR Dijantha (moeder van Luke uit groep 4), juf Ali of juf Fleur 

 

Jaarlijkse ouder- en informatieavond dinsdag 4 oktober  

Vorige week gaven ± 30 ouders/verzorgers gehoor aan onze oproep om de jaarlijkse ouder- en 
informatieavond te bezoeken.  
Dijantha Molenaar, voorzitter van de OR, heette iedereen van harte welkom.  
Daarna gaf directeur André Koster een presentatie over de ontwikkelingen rondom de ‘Kindvoorziening Oost’, 
de ontwikkeling van het leerlingenaantal op De Klimop, het sectorplan corona en de recent aangeschafte 
onderwijsmethoden. Aansluitend gaf groepsleerkracht Isabel Landman een presentatie over het Bloei!-traject, 
dat momenteel op alle Obase-scholen wordt uitgerold. 
Over de eerder gemailde jaarverslagen van de OR en MR waren geen vragen en de nieuwe jaarlijkse vrijwillige 

ouderbijdrage (€ 45,00) werd vastgesteld. Dominic van de Velde en Daisy van Vliet waren dit schooljaar de 

leden van de kascommissie en hebben het financieel verslag gecontroleerd en goedgekeurd. 

Dank aan iedereen voor het vele werk dat het opstellen van de jaarverslagen met zich meebrengt! 
 
Na het ‘officiële’ gedeelte gingen de aanwezige ouders/verzorgers naar de groep van hun kind(eren) en gaven 
de leerkrachten een presentatie over. Onderwerpen waren onder andere: 

• 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 was er ook ruimte voor het beantwoorden van eventuele vragen. 
 
We kunnen terugkijken op een geslaagde ouderavond!   
 
 
 
Fruitdagen 
 
Volgende week worden de kinderen, achtereenvolgens op 

dinsdag, woensdag en donderdag, getrakteerd op het volgende 

schoolfruit: druiven – waspeen – appel. 
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Vanuit de DAC-Dreischor  
 
Binnenkort is het weer de griezeligste tijd van het jaar – u leest er van alles over in de bijlage bij 
deze Kletskop. 

 

                           

                                       

Nieuws uit groep 1-2-3 

Thema bomen 

Vanwege het thema van de Kinderboekenweek – Gi Ga Groen – hebben wij 

ervoor gekozen om over bomen te gaan werken. We hebben allerlei 

bomen, bladeren en takken geknutseld. Natuurlijk kan er in de gang weer 

van alles gedaan worden in de hoeken: spelen in oma’s herfsthuis, met een 

pincet spullen tussen het spinnenweb door allerlei herfstspullen 

verzamelen en sorteren, puzzels maken,  bomen maken met de kralenplank 

en van klei bosdieren en blaadjes maken op een plaat van een boom. Tot 

de herfstvakantie werken we nog over bomen. 

Ook leerden we weer allerlei letters, bijvoorbeeld de letter n, samen met groep 3. Groep 3 leerde de afgelopen 

twee weken de letters n, t, ee en b. Volgende week komt daar de letter oo nog bij en dan is kern 2 alweer bijna 

klaar! 

Van rekenen hebben we deze week blok 2 afgerond met een toets. De kinderen hebben het super goed 

gedaan! In blok 3 leren de kinderen onder anderen splitsen, getallen op het rekenrek herkennen en 

bussommen (+ en -). 

 

Volgende week donderdag gaan we samen met de kinderen van Kibeo leuke dingen doen. We gaan samen 

spelen en op het schoolplein ‘het kabouterpad’ lopen.  
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Nieuws uit groep 4-5 

Voorlichtingsavond: De voorlichtingsavond van vorige week is goed bezocht. Ik heb verschillende 

ouders/verzorgers van groep 4 en 5 gezien en dat vond ik prettig. We hebben samen gekeken naar de nieuwe 

leesmethode - Estafette lezen en daar een les uit voorgedaan met behulp van het digibord. Daarnaast hebben 

we gekeken naar Faqta en rekenen op Gynzy waarbij je met bundels bepaalde doelen kunt klaarzetten voor je 

groep of voor de individuele leerling.  

We werken sinds dit schooljaar met Nieuwsbegrip (nieuwe methode begrijpend lezen) en deze actuele lessen 

spreken de leerlingen erg aan. De nieuwe manier van lesgeven met behulp van het digibord en bijbehorende 

software werkt voor  ons en de leerlingen erg prettig.  

Deze week hebben de leerlingen de toets van het eerste blok gemaakt van taal en rekenen plus de 

verschillende dictees van spelling zijn afgenomen. Ik ben erg benieuwd naar de resultaten. 

Voorleeswedstrijd in groep 4/5: De meeste leerlingen van groep 4/5 hebben meegedaan met de 

voorleeswedstrijd in de klas, erg knap! We hebben vervolgens gezamenlijk de beste voorlezer van onze groep 

gekozen. Van harte gefeliciteerd Julie met het winnen van de voorleeswedstrijd in de klas. Julie doet nu mee 

met de voorleeswedstrijd waaraan ook de kinderen van groep 6/7/8 meedoen. Veel succes Julie! 

  

Fietsenkeuring: De mensen van Veilig Verkeer Nederland zijn afgelopen dinsdag op school geweest en hebben 

daarbij gekeken naar de veiligheid van de fietsen van onze leerlingen. Gelukkig zijn de meeste fietsen 

goedgekeurd en veilig bevonden.  
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Annemijn uit groep 5 is vorige week 8 jaar geworden en dat hebben we gezellig gevierd in de klas!!!   

 

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.  

 
Fietsenkeuring 
Op dinsdag 11 oktober is de jaarlijkse fietsenkeuring geweest. Aan de hand van 
‘fietscheck’ zijn de fietsen gecontroleerd. Wie aan alle voorwaarden van veiligheid had 
voldaan, kreeg een OK! sticker. Sommige kinderen kregen tips en tops voor de fiets om 
nog te kunnen verbeteren. We hopen zo veilig met elkaar op pad te kunnen gaan. 
 
 
Huiswerk blok 2 
Deze week hebben we blok 1 van rekenen, spelling en taal helemaal afgerond. Maandag 

starten we met blok 2. De huiswerkbladen gaan weer in de map, in de agenda schrijven we op welk huiswerk 
er gemaakt moet worden en gaan we aan de slag met het leren van veel nieuwe dingen! 
 
Gymtassen 
Op vrijdag 21 oktober, de dag voor de start van de herfstvakantie, gaan de gymtassen mee naar huis om te 
wassen. Daarnaast is het fijn als de gymschoenen worden gecontroleerd of deze nog wel passen.  
We gymmen na de vakantie weer op woensdagochtend. We zien ze dan weer graag terug op school. 
 
Voorleeswedstrijd 
Donderdagmiddag hebben 5 kandidaten een poging gedaan om de 
voorleeskampioen 2022 van De Klimop te worden. Julie, Nina, Megallen, 
Amber en Izzy lazen voor uit hun lievelingsboek. De presentatoren 
Karolina, Vajèn en Sophie introduceerden de voorlezers bij het publiek; 
alle kinderen van de school kwamen naar de voorlezers luisteren. Toen 
was het de taak aan de jury (juf Ali, meester André, Jenthe, Sam en Lennart) om te bepalen wie de 
voorleeskampioen zou worden. Na lang beraad kwamen zij tot de conclusie dat Julie Schreuder de winnares  
van dit schooljaar is en Nina Timmermans onze school gaat vertegenwoordigen bij de volgende ronde op 
Schouwen-Duiveland. Beiden van harte gefeliciteerd! Nina hoort binnenkort van de juf hoe de volgende ronde 
op Schouwen-Duiveland wordt georganiseerd. Alle andere lezers werden ook gefeliciteerd, want lezers zijn 
allemaal winnaars!  

 
Stage lopen 
Komende week, maandag 17 oktober tot vrijdag 21 oktober, komt oud-leerling van De 
Klimop Stein van Dulmen bij ons in de klas een week meedraaien. We wensen Stein een 
fijne stageweek toe waarin hij heel veel mag leren, proberen en mag gaan ervaren in het 
onderwijs. 
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Afwezigheid juf Isabel 
Na de herfstvakantie, zal juf Isabel afwezig zijn op donderdag 3 en vrijdag 4 november. Ze heeft dan een 
tweedaagse training voor haar studie tot schoolleider. Juf Franny zal deze twee dagen van haar overnemen.  
 

 
Nieuws vanuit Kibeo 
 

Vorige week is de voorleesconsulent van de bibliotheek langsgeweest bij de peuters. Ze vertelde interactief 

een boekje van muis en wist zo alle kinderen te boeien. Ze had allerlei attributen meegenomen, een koffertje 

en er kroop opeens een grote spin door het lokaal.   

 

Deze week zijn we begonnen met het nieuwe thema: reuzen en kabouters. In dit thema leren we over groot en 

klein, paddestoelen, het bos en de puntmuts. We maken reuzen stappen en hele kleine kabouterstapjes. Ook 

luiisteren en dansen we op de kabouterdans. 

Bij de BSO hebben we op dierendag een lollig dierenspelletje gedaan. Raad aan de hand van ja en nee vragen 
welk dier je bent. Ook hebben een aantal kinderen met het boekenweek thema gi- ga-groen een eigen 
fantasiedier gemaakt. 
 

 

 


