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 Datum: vrijdag 4 november 2022, Nr. 5 

 

 

 
 

Maandag 14 november – Jinte Bol 
Dinsdag 15 november – Katoo Driessen 
Vrijdag 18 november – Megallen Vaes 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
Agenda 
 
Woensdag 09-11  OR-vergadering (20.00 uur) 
Vrijdag   18-11  Volgende Kletskop 
 
 
 
Fruitdagen 
Volgende week worden de kinderen, achtereenvolgens op 

dinsdag, woensdag en donderdag, getrakteerd op het volgende 

schoolfruit:  

komkommer – bananen – peer. 
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Site van de week  
 
Nieuwsbrief ‘Bibliotheek Oosterschelde’: 
https://app.hellodialog.com/ref/mail/online/89/472757/848177bda77e7d5790b31484  

 
Formulieren ouderhulp 

Inmiddels hebben we veel ouderhulp-formulieren terugontvangen; waarvoor dank! 

Fijn dat we nu per groep een overzicht hebben van de beschikbare hulpouders/verzorgers bij de verschillende 

activiteiten. Mochten we uw hulp kunnen gebruiken, dan zullen we u benaderen. 

                             

Nieuws uit groep 1-2-3 

Nieuwe leerling 
We hebben een nieuw meisje in de klas, Alice van de Velde, het zusje van Amy en Amber. We wensen haar 
heel veel plezier bij ons op De Klimop! 
 
Nieuw thema: gezond eten 
Na de herfstvakantie zijn we begonnen met het thema ‘gezond eten’. 
In de gang kunnen de kinderen groente en fruit kopen en verkopen in 
de groentewinkel. In de poppenhoek kan er van alles gekookt worden 
met de producten uit de groentewinkel. Er kunnen recepten 
geschreven worden, met klei allerlei lekkers gemaakt worden, er 
kunnen ‘fruit’-kettingen geregen worden en de kinderen kunnen met 
een weegschaal en trechters spelen met macaroni. Weer veel leuks 
te doen dus! De afgelopen dagen maakten we ook allerlei werkjes 
over gezond eten en deden we verschillende kringactiviteiten. 
 
 

Groep 3 werkt verder met blok 3 van rekenen. Van Veilig leren lezen zijn we bij kern 3 aangekomen. Het 
ankerverhaal ‘De keizer en zijn duizend dokters’ introduceerde deze kern. We leerden deze week de letter d, 
oe en z. Volgende week komen daar de ij en h nog bij. 
 

 
 

 

https://app.hellodialog.com/ref/mail/online/89/472757/848177bda77e7d5790b31484


3 

 

Nieuws uit groep 4-5 

Topo toets – groep 5 - vrijdag 11 november: De Nederlandse provincies en hoofdsteden.  

De leerlingen van groep 5 hebben de afgelopen week de provincies en hoofdsteden van Nederland geleerd. 

Vrijdag 11 november is er een toets op papier en we letten ook op de spelling van de provincienamen en 

hoofdsteden. De leerlingen krijgen vrijdag een blad mee naar huis om thuis nog eens goed te oefenen. Op 

www.faqta.nl en op de onderstaande website kunnen de leerlingen prima oefenen.  

https://www.topografie-nederland.nl/nederland-oefenen.html 

 

Aquarium tekeningen:  

Beste  

 

 

https://www.topografie-nederland.nl/nederland-oefenen.html
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Schaakles: Er zijn dit schooljaar meer dan 20 aanmeldingen om te leren schaken na schooltijd! Dinsdagmiddag 

was de eerste schaakles met schaakmeester Fokko.  

De Chessity accounts van de deelnemers van vorig jaar lopen nog tot eind november, de leerlingen die dit jaar 

graag door willen gaan kunnen deze maand het eigen account verlengen voor 14 euro. Meedoen met Chessity 

werkt erg motiverend en het is een leerzaam schaakprogramma. Het geld graag contant aan meester Tim 

betalen zodat hij het gemakkelijk aan Fokko kan geven.  

De schaaklessen zijn de komende weken/maanden op de dinsdagmiddagen van 14.30 uur tot 15.30 uur! De 

leerlingen krijgen van ons na schooltijd iets te eten en te drinken.  

Na aanmelding krijgen de schakers een naam en wachtwoord om in te loggen. Chessity is een website waar je 

dan een jaar lang lid van bent, dus er kan ook thuis geoefend worden met Chessity.  

Voor vragen kunt u terecht bij meester Tim  
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Groep 6-7-8 

Weer aan de slag! 
Na een welverdiende herfstvakantie zijn we maandag weer begonnen in de klas. Fijn om iedereen weer te 
zien. We zijn verder gegaan met blok 2. We zitten er weer lekker in. We proberen ook veel spelling-, rekenen-, 
en taallessen met de gehele groep samen te doen. Op deze manier kunnen leren van en met elkaar. Het 
samenwerken gaat hartstikke goed. Harde werkers in groep 6-7-8! 
Donderdag en vrijdag was juf Isabel afwezig. Ze had een tweedaagse training van haar studie. Gelukkig kon juf 
Franny de klas overnemen. Bedankt juf Franny!  

Typecursus  
Afgelopen woensdag is de typecursus gestart. We zijn met een 
groep van 16 kinderen! Dat is 80% van onze klas. Na de lunch zijn 
we begonnen met de eerste les. Best even onhandig een 
toetsenbord zonder letter en blind moeten typen. Oefening baart 
kunst. Succes allemaal! 

Samen mediawijs in de klas 
MediaMasters is een 
spannende serious game over de kansen en gevaren van 
(digitale) media. Door het spelen van de game bouwen de 
leerlingen basiskennis op over mediawijsheid terwijl 
spelenderwijs ook taalvaardigheid en waar relevant basale 
rekenvaardigheden aan de orde komen. Wij strijden tijdens de 
Week van de Mediawijsheid van 3 t/m 11 november 2022 tegen 
duizenden klassen om de titel ‘Meest mediawijze klas van 
Nederland’.  
Tijdens de landelijke wedstrijd van MediaMasters worden 
leerlingen vijf speldagen lang uitgedaagd om de hoofdrolspelers 
in de game te helpen. Hiervoor kunnen zij in de klas en thuis 
MediaMissies volbrengen. Dat zijn vragen en opdrachten over 
mediawijsheid. De klas die de meeste bits (punten) scoort, mag 
zich de ‘meest mediawijze klas van Nederland’ noemen, en wint 
mooie prijzen. Iedere leerling ontvangt na afloop een 
MediaMasters-certificaat van deelname. Kijk voor meer 

informatie op de website van MediaMasters: www.mediamasters.nl. 

Rol van de ouders en/of verzorgers 
Met MediaMasters gaan de kinderen in de klas aan de slag met mediawijsheid, maar ook thuis kunnen de 
kinderen verder met het thema en extra punten verdienen voor de klas. Op mediamasters-extra.nl tref je 
allerlei mediawijze spellen en opdrachten die individueel of samen gespeeld kunnen worden. Zo kun je samen 
met je kind het gesprek aangaan over gamen, sociale media en internet met MediaMatties. Zijn jullie het altijd 
met elkaar eens, of zijn er verschillen? 

Family Factory organiseert: MediaMasters ouderavond 
Omdat wij als school meedoen aan MediaMasters, mogen we je dit jaar een gratis digitale ouderavond 
aanbieden over mediaopvoeding op donderdag 10 november om 20:00 uur! 
Het webinar wordt gegeven door Ingeborg Dijkstra (trainer bij Family Factory, opvoedkundige en leerkracht in 
het basisonderwijs). Aan de hand van thema’s waar de kinderen in MediaMasters mee te maken krijgen, 
neemt ze jou als opvoeder op een laagdrempelige wijze mee. Hoe ga je als ouder aan de slag met 
mediaopvoeding? Hoe weet je welke media geschikt zijn voor je kind en hoe kom je met elkaar tot goede 
afspraken? En dat TikTok: wat is dat nou precies? Bij deze vragen en meer staan we stil tijdens het webinar. 
Meld je hier gratis aan: https://familyfactory.nu/family-factory-organiseert-mediamasters-ouderavond/ 

 

 

http://www.mediamasters.nl/
http://www.mediamasters.nl/
https://game.mediamasters.nl/extra
https://game.mediamasters.nl/extra
https://familyfactory.nu/family-factory-organiseert-mediamasters-ouderavond/
https://familyfactory.nu/family-factory-organiseert-mediamasters-ouderavond/
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Week van de Mediawijsheid 
MediaMasters is onderdeel van de Week van de Mediawijsheid (4 t/m 11 november 2022). Dit jaar heeft de 
campagne het thema 'Like en Cancel', en gaat het over het stimuleren van sociaal gedrag online. Voor meer 
informatie kunt u kijken op: www.weekvandemediawijsheid.nl.  

 
 
Nieuws vanuit Kibeo 

 

De afgelopen weken hebben we verder gewerkt aan het thema reuzen en kabouters. We hebben samen met 

de onderbouw het kabouterfeest gevierd. We hadden mooie kaboutermutsen op ons hoofd en deden samen 

allerlei kabouterspelletjes, we dansen enthousiast de kabouterdans, we proeven echte kabouterjam, maken 

een kabouterpuzzeltje en bekijken paddestoelen in de moestuin.  

Ook hebben we en mooi kabouterhuisje met een kaboutertje erin gemaakt.  

Bij de BSO hebben we voor Halloween potjes beschilderd en beplakt met monsterlijk gezicht. Met een 

waxinelichtje erin kunnen ze thuis lekker griezelen. 

 

Vriendelijke groet, team Kibeo 

 

 

 

https://www.weekvandemediawijsheid.nl/over-de-campagne/

