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 Datum: vrijdag 2 december 2022, Nr. 7 

 

 

 

 

 
 

Nina Timmermans – donderdag 15 december 
Amber den Boer – vrijdag 16 december 
Yasmin Stitan – vrijdag 16 december  

 

 

 

 
 
Agenda 
 
Woensdag 07-12 Voorlichtingsavond ouders/verzorgers en kinderen groep 8 
Woensdag 07-12 MR-vergadering (13.00 uur) 
Vrijdag   16-12  Volgende Kletskop 
Dinsdag  20-12 Kerst-creamiddag in alle groepen 
Donderdag  22-12 Kerstviering op school en in de Sint-Adriaanskerk 
Vrijdag  23-12 Start kerstvakantie; alle kinderen vrij vanaf 12.00 uur 
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Fruitdagen 
 

Volgende week worden de kinderen, achtereenvolgens op 

dinsdag, woensdag en donderdag, getrakteerd op het volgende 

schoolfruit:  

 

sinaasappel – snacktomaatjes – appel 
 

Site van de week  
 
Op https://app.hellodialog.com/ref/mail/online/89/477260/f992d2e927d36f4f5b2f90b5 vindt u de 
nieuwsbrief van Bibliotheek Oosterschelde. Op de site vindt u o.a. allerlei (gratis) online cursussen. Er zijn  
e-learnings zoals PowerPoint, presenteren, fotografie programmeren en taal.  

 

Yoga op De Klimop 

 

In januari 2023 worden er peuter-, kleuter en kinderyoga-workshops op De Klimop georganiseerd.  

Hoe ziet zo’n workshop eruit?  

Tijdens de peuter/kleuter- en kinderyoga lessen gaan we op avontuur! Naar de jungle, de dierentuin, het 

strand, de ruimte, het bos, het circus. Elke les staat in het teken van weer een ander thema. Kinderen leren 

hoe zij zich spelenderwijs kunnen ontspannen. Dit doen we o.a. door gebruik te maken van 

ontspanningsoefeningen, ademspel, visualisaties, yoga houdingen, dans, mindfulness, spelmassage en 

creatieve werkvormen. Er is continue afwisseling tussen inspanning en ontspanning. Zo kunnen wij het ene 

moment lekker uitbundig bewegen of brullen als een leeuw om daarna weer rustig op een matje naar een 

heerlijke droom visualisatie te luisteren. 

De workshops vinden plaats in de gymzaal naast onze school. De activiteit kunt u vinden op de BLOEI-website 

https://www.bloeisd.nl/ van de gemeente Schouwen-Duiveland. Via deze website kunt u uw kind(eren) 

inschrijven. Het betreft voor iedere leeftijdsgroep workshops die op 3 vrijdagmiddagen worden georganiseerd 

(zie ook de bijlage bij deze Kletskop). De totale kosten bedragen € 3,00 die u gelijk via de website kunt 

voldoen. Per cyclus van 3 workshops zijn er 10 plaatsten beschikbaar. We hopen dat het een succes wordt, 

zodat we de komende tijd nog meer workshops in Dreischor kunnen organiseren.  

Op bovengenoemde site vindt u ook de workshops die op andere plaatsen op Schouwen-Duiveland worden 

georganiseerd. Voor alle duidelijkheid: het is dus ook mogelijk om voor een workshop in te schrijven in een 

andere plaats. 

 

MR-vergadering woensdag 7 december 2022 

Aanstaande woensdag 7 december 2022 staat de 3e MR-vergadering van dit schooljaar gepland. We starten 

om 13.00 uur en eindigen rond 14.30 uur. Deze vergadering is openbaar. U bent allen van harte welkom. In de 

vergadering worden o.a. de volgende agendapunten besproken: mededelingen vanuit ouders/verzorgers, OR 

en GMR; ontwikkelingen toekomstbestendige Kindvoorziening Duiveland- Oost; kerstviering; het bezoek van 

de Raad van Toezicht van Obase; BLOEI workshops; ontwikkeling voetbalkooi.  

Indien u zou willen aansluiten bij de vergadering, horen wij dit graag. Dit kan via Parro bij meester Tim of juf 

Isabel. 

 

 

https://app.hellodialog.com/ref/mail/online/89/477260/f992d2e927d36f4f5b2f90b5
https://www.bloeisd.nl/
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Nieuws uit groep 1-2-3 

 

Huis van Sinterklaas 

Gisteren zijn we met de kinderen van groep 1-2-3 naar het huis van Sinterklaas geweest. Wat een heerlijk 

uitje! Versierd met onze eigengemaakte pietenmutsen en sommigen ook nog met sint- of pietenpakjes gingen 

we met 6 auto’s op pad naar Zierikzee.  

We werden om 9 uur verwelkomd door een Piet. Als eerste keken we naar de film “wie zoet is krijgt lekkers” 

over Piet die op zoek was naar de echte Zeeuwse lekkernij. Toen hij die eenmaal gevonden en geproefd had 

kreeg hij last van zijn tanden, dus moest hij naar de tandarts om hem van de pijn af te helpen. Via de trappen 

kwamen we bij de voorraadkamer aan. Daar zochten we het snoepgoed van de speurtocht om de benodigde 

letters te noteren. Daarna kwamen we bij de pietenzolder aan. We mochten de pieten wakker maken en 

spelen met al het leuks dat er lag. In de kamer van Sinterklaas was alleen de hoofdpiet aanwezig. Sint zat nog 

in bad maar kwam er gelukkig voor ons wel uit. We zongen voor hem en mochten ook met hem op de foto. 

Ook in de inpakkamer zochten we naar letters voor de speurtocht om het woord compleet te krijgen. Na het 

luisteren naar een verhaal over de koekenbakker piet kwamen we aan het eind van de rondgang langs 2 

pietjes met een enorme kar met pepernootjes. En ook voor ons zat er een zakje bij omdat we het woord 

“pepernoot” helemaal hadden gevonden. Als verrassing mochten de kinderen nog kiezen uit een mooie roze 

of blauwe tandenborstel. Dank u Sinterklaasje! 

 

 
 

Sinterklaasviering 

Sint heeft ons laten weten dat hij maandag 5 december natuurlijk weer even langs wil komen bij onze school. 

We verzamelen met de kinderen buiten bij het hek. Het is wel handig als de kinderen eerst hun tas binnen 

zetten en hun pietenmuts komen halen.  Natuurlijk is het leuk als ouders blijven kijken en ons helpen met het 

zingen van de sinterklaasliedjes. Meester André zal Sint en de pieten verwelkomen en hen naar binnen 

begeleiden waar hij eerst een kort bezoekje zal brengen aan de baby’s en peuters bij Kibeo. En daarna is het 

onze beurt. Vol verwachting klopt ons hart…..  

Natuurlijk zal er tussendoor op iets lekkers worden getrakteerd, want dat hoort bij het Sinterklaasfeest. Voor 

een pauze hapje en drankje wordt door de dames van de Ouderraad gezorgd. Voor de lunch nemen de 

kinderen zelf eten en drinken mee en in de middag gaan we er nog een gezellige boel van maken.  
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Nieuw thema 

En na het Sinterklaasfeest is het weer tijd voor de kerst. We nemen eerst even rust en sluiten het sinterklaas 

thema met de kinderen af voordat we 

 

Vriendelijk verzoek: a.s. maandag niet parkeren in de Nieuwe Schoolstraat! 

Op 5 december hopen we dat Sint Nicolaas de Klimop bezoekt. Een vriendelijk verzoek aan alle 

ouders/verzorgers om a.s. maandag geen auto’s in de Nieuwe Schoolstraat te parkeren. Het wordt voor de 

(kleine) kinderen dan heel lastig om vanaf de stoep de Sint en zijn Pieten te zien aankomen. 

 

 

 

Nieuws uit groep 4-5 

 

Surprises: Als Sinterklaas in het land is dan komt hij op veel scholen ook even langs, hopelijk ook bij ons. 

Meestal op 5 december maar soms al iets eerder. De kinderen hebben de afgelopen week Sint en 

Pietenmutsen gemaakt en we hebben de stoel van de Sint versierd. Maandag gaan we gezellig de verjaardag 

van Sinterklaas vieren met surprises en gedichten. Er zijn leerlingen die een potje willen schaken tegen de Sint 

en we hebben toneelstukjes en turnkunstjes die we aan de Sint en zijn Pieten willen laten zien. We hebben er 

allemaal veel zin in en maandag volgen de foto’s.  

 

Geen toetsen: Er is komende week geen leerwerk voor groep 4/5. Volgende week gaan we verder met ons 

Faqta thema en de provincie Friesland.   

Muziekles drummen: De leerlingen hebben dinsdag weer drumles gehad en daarnaast leren we ook veel over 

verschillende muziekinstrumenten. De leerlingen en leerkrachten vinden het erg leuk! We hopen eind 

december een voorstelling te kunnen geven om te laten zien wat we hebben geoefend.   
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Schaken: Er zijn weer verschillende leerlingen die een schaakdiploma hebben gehaald. Zo heeft Luke zijn 

loperdiploma gehaald en Katoo haar pionnen diploma, Jarne heeft al zijn torendiploma, Lars en Fleur hebben 

hun paardendiploma gehaald. Van harte Gefeliciteerd, goed gedaan allemaal! 
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Groep 6-7-8 

Thema Sint 

We zijn al een paar weken in de sfeer van Sinterklaas. De school is prachtig 

versierd en kijken erg uit naar aanstaande maandag. We hebben in de klas veel 

met het thema Sint gedaan: van wiskunde, begrijpend lezen tot taal en spelling. 

We vonden het erg leuk om met dit thema te werken. We zijn het meest trots 

op de grachtenpanden en de Keith Piet Haring- tekening. De ramen zien er 

meteen een stuk gezelliger uit.  

 

Groep 8 op werkbezoek 

Groep 8 is uitgenodigd om samen een ochtend op bezoek te komen bij het 

Pieter Zeeman Lyceum, terwijl de leerlingen van de middelbare school gewoon 

hun lessen volgen. Hierdoor krijgen de leerlingen de kans om onze school ‘in 

normale doen’ te zien functioneren terwijl zij zelf een aantal proeflessen volgen 

en een rondleiding door de school krijgen. Dit zien wij als een extra stukje 

voorbereiding op de overstap naar het voortgezet onderwijs. Het programma 

start om 9.00 uur en duurt tot 12.00 uur.  

Op dinsdagochtend 13 december zal groep 8 op werkbezoek gaan.We gaan die 

dag op de fiets. Graag de fiets meenemen! We vertrekken als de eerste bel gaat 

(8.25 uur). We worden om 9 uur verwacht bij de ingang van de school. Er is een 

ouder standby om met de auto te kunnen gaan wanneer het slecht weer is. 

 

Woordsoorten en zinnen ontleden 

We oefenen met groep 6-7-8 veel met woordsoorten en zinnen ontleden. Een aantal kinderen heeft 

aangegeven thuis hier ook nog mee te willen oefenen. Er is voor iedere leerling in Gynzy Kids (inloggen met de 

school-kindgegevens van COOL) een bundel klaargezet, zodat er gemakkelijk en snel thuis kan worden 

geoefend. Daarnaast zitten de hulpkaarten van taal in de huiswerkmap om erbij te gebruiken.  

 

Kaarsjes aan 
Vanaf dinsdag 6 december brengen we de klas in kerstsferen. De kinderen mogen een kaarsenhouder of -
standaard meenemen om een waxinelichtje te kunnen branden. Zo starten we 
ochtenden tot aan de kerstvakantie in kaarslicht. Het is handig als zij zelf een 
voorraadje waxinelichtjes meenemen. 
 
Burgerschap - Paarse Vrijdag 
We besteden vrijdag 9 september in kader van burgerschap aandacht aan Paarse 
Vrijdag. Het zou leuk zijn als er iets van paars gedragen kan worden. 

 
Foute kersttruiendag 
Wie doet er mee op woensdag 14 december aan de Foute 
kersttruiendag? Trek je foutste kersttrui aan!  
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Nieuws vanuit Kibeo 
 

Nieuws vanuit Kibeo 

Wat een spannende tijd is dit weer. We mochten ons schoentje zetten samen met groep 1, 2 en 3 en in onze 

schoen vonden we een klein cadeautje en een Pietjes mandarijn. Ook gingen we samen met de kleuters 

luisteren naar een spannend verhaal van Klaasje Sinterklaasje voorgelezen door meester Andre.  

Iedere dag wordt vol enthousiasme de verkleedkleren uit de kast gehaald en spelen we dat we Sint of Piet zijn.  

We doen een kleurenspel, we zoeken juiste schoorsteen bij het juiste Pietje en oefenen  

We bereiden ons voor de komst van de Sint en versieren een pietenmuts en knippen en plakken er op los. Vol 

verwachting kijken we uit naar 5 december! 

 

Vriendelijke groet, team 

 

 

Fijn Weekend! 


