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 Datum: vrijdag 16 december 2022, Nr. 8 

 

 

 

 

Vandaag: 
Amber den Boer – vrijdag 16 december 
Yasmin Stitan – vrijdag 16 december  
 
In de kerstvakantie: 
Dagmar Hoogerheide – vrijdag 6 januari 

 

 

 

 
 
Agenda 
Vrijdag  16-12 Scrooge concert (zie ook de bijlage) 
Dinsdag  20-12 Kerstcrea alle groepen 
Dinsdag  20-12 Logopedische screening kleuters 
Donderdag 22-12 Kerstviering alle groepen (voor programma; zie de bijlage) 
Vrijdag  23-12 Start kerstvakantie; alle kinderen vrij vanaf 12.00 uur 
Maandag 09-01 Kinderen weer naar school 
Vrijdag   13-01  Eerste Kletskop in kalenderjaar 2023 
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Fruitdagen 
Maandag 9 januari 2023 informeren we u op welk fruit de 

kinderen op dinsdag, woensdag en donderdag worden 

getrakteerd. De laatste schoolfruitleveringen van dit schooljaar 

vinden plaats in de week van 6 februari 2023 

 

Kerstviering 

Volgende week donderdag vieren we Kerst op de Klimop. In de kerstbijlage vindt u alle informatie. 

Heeft u vragen, laat het ons weten. 

 

Site van de week  

Meer dan 50 leuke kerstknutsels voor kinderen: Kerst knutselen | 50+ Super leuke kerstknutsels voor kinderen 

(ladylemonade.nl) 

Vanuit de MR 

Op 19 januari 2023 wordt er voor de (toekomstige) leden van de (G)MR een basiscursus 

Medezeggenschapsraad aangeboden. 

Deze cursus wordt gegeven van 19.30 tot 22.00 uur op locatie Theo Thijssenschool in Zierikzee. Er zijn geen 

kosten verbonden aan deze avond. Wilt u meer weten over de functie van de MR of wilt u geïnspireerd raken 

om eventueel deel te nemen als lid van de MR, wees van harte welkom. U kunt zich aanmelden bij juf Isabel: 

i.bouman@obase.nl  

Het is van belang dat MR-leden gedegen kennis hebben van hun rol, taken en rechten. Elke school moet een 

MR hebben, waar personeelsleden en ouders samen belangrijke besluiten nemen over het beleid op school. 

MR-leden vertegenwoordigen de achterban en denken kritisch-constructief mee met het bevoegd gezag. 

Tijden MR Start krijgt u inzicht in de formele en informele positie van de medezeggenschapsraad (het wat). We 

gaan in op de verschillende rechten en taken die de MR heeft, maar ook kijken we naar de documenten die de 

MR moet kennen en de positie van de MR binnen de schoolorganisatie. Met de kennis die u tijdens deze 

cursus opdoet, heeft u een gedegen basis om de wettelijke kant van het MR-werk te begrijpen. Na deze cursus 

kunt u de cursus MR Effectief volgen, waar u meer leert over hoe u het werk als MR-lid kunt uitoefenen. 

In het eerste deel van de cursus staan we stil bij de rol en positie van de MR binnen de schoolorganisatie. Hoe 

kan de MR én het bestuur controleren, én de achterban vertegenwoordigen én ook nog zelf initiatieven 

nemen? En hoe verhouden de MR en de GMR en de bestuurder en de directie zich tot elkaar? Daarnaast staan 

we in dit deel stil bij hoe MR-leden conform de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) worden verkozen en 

welke algemene taken de MR heeft. 

In het tweede deel duiken we verder in op de WMS en de rechten die de MR heeft: het recht om informatie te 

krijgen, om initiatief te nemen, om te mogen overleggen, om advies te geven en om instemming te geven op 

bepaalde voorstellen. Welke implicaties heeft elk recht precies en welke procedures zijn daarover vastgelegd? 

Het doel van dit deel is dat de MR een aantal van zijn eigen rechten leert kennen en weet waar in de wet deze 

rechten staan. 

In het derde en laatste deel wordt nader ingegaan op een aantal belangrijke documenten die elk MR-lid moet 

kennen. De WMS bevat landelijke afspraken over de organisatie van medezeggenschap, maar er zijn ook zaken 

die op het niveau van de stichting of school worden bepaald. Zo is er een medezeggenschapsstatuut op niveau 

van de stichting die ingaat op de organisatie van medezeggenschap binnen de stichting. Verder kent elke 

(G)MR/school een eigen medezeggenschapsreglement met afspraken onder meer over het aantal leden van 

de MR, hoe de MR met de achterban communiceert en termijnen. 

 

https://www.ladylemonade.nl/knutselen-kind-kerst-boom-bal-hanger/
https://www.ladylemonade.nl/knutselen-kind-kerst-boom-bal-hanger/
mailto:i.bouman@obase.nl
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Na deze cursus: 

• kent u de basisuitgangspunten van het werk als MR-lid; 
• kent u de belangrijkste bevoegdheden van de MR; 
• weet u welke documenten voor de MR van belang zijn; 
• kent u de faciliteiten waar u als MR-lid recht op heeft. 

Yoga op De Klimop (herhaling) 

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. 

 

Batterijen inzamelen op De Klimop 

Lege batterijen? Lever ze in bij ons op 

school 
 

U kunt bij ons op school lege batterijen inleveren. Goed voor 

het milieu én voor onze school. Want voor elke kilo 

ingezamelde lege batterijen ontvangt onze school een 

geldbedrag. Dit geldbedrag kunnen wij besteden aan 

bijvoorbeeld schoolartikelen. Hoe meer ingezamelde lege 

batterijen, hoe hoger het geldbedrag is dat onze school zal 

ontvangen. In het portaal van de hoofdingang staat een verzamel-box.  

 

Alle bij ons op school ingeleverde lege batterijen worden door Stibat ingezameld en gerecycled. Van de 

metalen uit deze batterijen kunnen nieuwe producten worden gemaakt. Zoals pannen, fietsen, kranen en 

dakgoten! Meer weten over lege batterijen? Kijk op www.legebatterijen.nl. 

 

In elke lege batterij zit nog een plus. Inleveren dus! Doe je met ons mee? 

 

 

https://www.bloeisd.nl/
http://www.legebatterijen.nl/
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Schaken 

Op dinsdag 10 januari en op dinsdag 24 januari 2023 gaat het schaken helaas niet door. 

Nieuws uit groep 1-2-3 

Afgelopen maandag mochten we in Zierikzee een uurtje komen schaatsen. Wat was dat leuk! 

 

Thema kerst 

In de gang hebben we allerlei activiteiten over Kerst te doen. De 

kinderen kunnen in het kersthuis een lekker kerstdiner maken en 

de tafel mooi dekken, in de winkel kunnen kerstcadeau’s gekocht 

worden, met klei kunnen de kinderen een kerstboomkleurplaat 

versieren, er kunnen kerstkaarten gemaakt worden, van k’nex 

kunnen ze een kerstfiguur maken, met het kerstdorp en sneeuw 

spelen en een kersttekening op het krijtbord maken. Kortom, 

weer veel te doen! 

De klas wordt ook steeds mooier met alle kerstknutsels.  

 

Groep 3 leerde de letter eu, j, l en ou. Volgende week de uu van 

vuur en dan is het boekje al weer uit! 

Bij rekenen zijn we nog steeds aan het oefenen met splitsen en 

leren we getallen samenstellen met 10 (bijvoorbeeld volle 

eierdoos) en enen (losse eieren). 

 

Volgende week gaat de gymtas weer mee om de spullen te wassen. Na de vakantie op maandag 

graag weer terug op school. 
 

Nieuws uit groep 4-5 

Faqta: Groep 5 heeft komende vrijdag 16 december een toets over het burgerschap thema ‘Leven in vrijheid’. 

Het thema gaat o.a. over: wat is discriminatie?, wat is een democratie?, hoe wordt ons land bestuurd? 

Nederland is een vrij land. Na de kerstvakantie gaan we in groep 5 met het volgende thema van Faqta aan de 

slag.  

Groep 4 heeft het thema boeren en jagers afgerond en we zijn nu begonnen met het nieuwe thema: Reis door 

de ruimte.  

Schaken: Er zijn weer verschillende schaakdiploma’s behaald, goed gedaan allemaal! Zo is Jarne geslaagd voor 

zijn Dame-diploma, Iann heeft zijn Pion-diploma gehaald en Merel heeft haar Loper-diploma gehaald. Ga zo 

door!! 
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Kerst: Willen alle leerlingen van groep 4/5 een glazen potje met deksel meenemen voor de creamiddag van 

komende week. Alvast bedankt!  

  

 

Schaatsen: Afgelopen maandag zijn we met groep 4/5 gaan schaatsen in Zierikzee. Hieronder vertellen enkele 

leerlingen wat ze van het schaatsen vonden.   

Merel: Ik heb geschaatst en ik ging wel drie keer de split doen ook viel ik een paar keer maar daarna ging het 

heel goed en ik had maat drieëndertig en dat zat heel lekker!  

Fleur: Hoi ik ben Fleur en ik zit in groep 5 en het is een gezellige klas. We hadden gisteren geschaatst, Maudy 

en ik gingen als eersten het ijs op en we vielen meteen. Je kon geeneens normaal schaatsen want het was 

plastic maar het was wel heel leuk. We konden ook curling spelen, maar dat was moeilijk. Groeten Fleur. 

   

Jarne: Ik vind schaken leuk en ik heb best wel veel diploma’s. Ik ben nu bij het koning diploma. Wij zijn ook bij 

de schaatsbaan geweest maar ik kan niet schaatsen, je kon ook curlingen en ik heb ook zin in het Kerstdiner! 

Maudy: Hoi ik ben Maudy en ik zit op Obase De Klimop en ik hou van school. En trouwens ik wil (bijna) altijd 

leren! Gisteren waren we op de schaatsbaan van plastic en ik voel nog steeds alle blauwe plekken. Groetjes 

Maudy 

Katoo: Ik heb zin in het kerstdiner en ik heb iets heel lekkers mee voor het kerstdiner. Dan gaan wij gezellig in 

een rondje zitten met de tafels. We gaan ook naar de kerk en daar gaan we drie liedjes zingen. Groet Katoo. 
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Iann: Curling was heel leuk en het schaatsen was ook leuk en we gingen met de auto. Ik heb zin in Kerst en ik 

ben benieuwd naar het eten.  

Lou: Ik heb zin in het kerstdiner en ik vond het leuk om te schaatsen. Ik vind dat de klas er erg gezellig uitziet. 

Een vrolijk Kerstfeest voor iedereen in de ring!  

 

 

 

Groep 6-7-8 

Afronden blok 3 

Deze en volgende week ronden we blok 3 af met rekenen, spelling en taal. 
Maandag na de vakantie starten we met blok 4. De huiswerkbladen gaan komende week 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! 
 
Trots op onze leerlingen 
Het duurt nog een weekje voordat we kerstvakantie hebben, 
maar de juffen willen iedereen laten weten dat zij mega trots 
zijn op de kinderen. We hebben de afgelopen weken heel veel 
met en van elkaar geleerd. We werken hard, doen erg ons best 
en zijn echte doorzetters. We zijn een gezellige groep en naast 
het harde werken hebben we ook veel plezier met elkaar. In de 
laatste week voor de vakantie krijgen we bijvoorbeeld nog een 
muziekworkshop van Cresendo, de kerstcrea staat voor a.s. 
dinsdag op de planning en groep 8 gaat bij de groep van Kibeo 
kerststukjes maken. We gaan er een fijne laatste schoolweek in het jaar 2022 van maken. We kijken uit naar de 
kerstviering en hopen u te mogen ontmoeten in de Adriaanskerk. We hebben een leuk optreden voor u in 
petto. 
 
Gymtas 
Op woensdag 21 december is de laatste gymles voor de vakantie. De gymtassen gaan mee naar huis om te 
wassen. Zo kunnen we het nieuwe jaar schoon en fris beginnen. De gymtassen worden op woensdag 11 
januari weer op school verwacht.  
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Benodigdheden kerstcrea  
Er is al een oproepje gedaan om een schoon glazen potje 

(zonder etiket, maar wel voorzien van de naam) mee te nemen. 

Onze klaar-opdracht wordt het maken van kerstkaart. Wil 

iedereen een leuke (winter) foto van zichzelf meenemen? 

 

 
Nieuws vanuit Kibeo 
Vorige week hebben we het thema feest afgesloten. We deden een spelletje: de feesthoedjesdans met het 

liedje ‘hoedje van papier’. Zo oefenden we de namen van de kinderen. Welk kind heeft het hoedje nu op? 

De komende twee weken werken we met het thema Kerst. We maken kerstboompje van onze handen.  We 

versieren deze met zilveren en gouden plakkers, zodat we feestelijke boompjes hebben. Volgende week 

hebben we een pyamaontbijt op school en gaan we samen met een aantal schoolkinderen kerststukjes maken. 

 

Ook bij de BSO zijn we lekker veel aan het knutselen. Kerstbomen, sneeuwmannetjes, we maken veel mooie 

creaties. 

 

Vriendelijke groet,  

team Kibeo                                

                                     

Fijn Weekend! 

 


