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 Datum: vrijdag 27 januari 2023, Nr. 10 

 

 

 

 

 
Geen jarigen de komende 2 weken. 
 
 
 

Agenda 

Woensdag 01-02 Herdenking Watersnood 
Donderdag 02-02 Ontruimingsoefening Klimop + Kibeo 
Maandag  06-02 Onze schoolpiano wordt gestemd 
Woensdag 08-02 Vergadering ouderraad 
Vrijdag   10-02  Volgende Kletskop  

 

Fruitdagen 
De week van 6 februari is de laatste schoolfruitweek. We vinden 

het belangrijk dat na beëindiging van de schoolfruitperiode de 

kinderen regelmatig schoolfruit vanuit thuis mee naar school nemen. 

Volgende week ontvangen de kinderen: komkommer – mandarijn -sinaasappel 
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Piano 

Onze piano wordt op maandag 6 februari gestemd. Momenteel 

wordt de piano beschilderd door de kinderen uit de groepen 6 

t/m 8. 

 

 

-…………………… 

 

Herdenking Watersnood 1953 

Eénmaal per 5 jaar wordt ook in Dreischor de watersnoodramp van 1953 herdacht. 

In 2023 is dit weer 5 jaar geleden dus heeft de dorpsraad hierin wederom het initiatief genomen.  

1 februari 2023 is het ook 70 jaar geleden dat deze grote ramp heeft plaatsgevonden. 

Ook vanuit De Klimop zullen er kinderen deelnemen aan de herdenking van de slachtoffers op 

Dreischor. Op woensdagmiddag 1 februari vertrekken we, aansluitend op de typelessen om ± 13.30 

uur van school naar het Dorpshuis. Crescendo zal daar ‘koraal’-muziek spelen. 

Om 14.00 uur is er een korte toespraak door de voorzitter van de Dorpsraad en daarna gaan we in 

‘stille tocht’ naar het monument op de Bogerdweg. Na de kranslegging worden de 32 namen van de 

slachtoffers opgelezen en leggen de kinderen een bloem aan de voet van het monument.  

Kinderen die dat willen mogen ook een zelfgeschreven gedicht voordragen. 

Daarna lopen we langs de graven van de slachtoffers en gaan we gezamenlijk terug naar school. We 

schatten in dat we om ongeveer 15.15 uur terug op school zijn. Ouders/verzorgers zijn uiteraard ook 

van harte welkom bij de herdenking. 

 

Sites van de week  

IN DE SPOREN VAN DE WATERSNOODRAMP #2 - NAAR DREISCHOR - YouTube 

IN DE SPOREN VAN DE WATERSNOODRAMP #3 - DREISCHOR - BROUWERSHAVEN - YouTube 

 

BLOEI!-workshops op De Klimop 

Vandaag vinden de laatste Yoga-workshops plaats in de gymzaal naast onze school. De yoga workshops zijn 

een groot succes. Beide workshops waren volgeboekt en de afgelopen weken hebben een 20-tal kinderen in 

de leeftijdsgroep van 2-12 jaar alle 3 de workshops gevolgd; heel mooi! 

De volgende workshop staat inmiddels al weer online.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=xJLYDkRgqD4
https://www.youtube.com/watch?v=h4XbxthDw1s
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Het betreft een Wetenschap & Techniek workshop van Mad Science. De workshop vindt plaats op De Klimop 

op vrijdag 3 maart van 14.45 uur – 15.45 uur en is bestemd voor de kinderen van de groepen 3 t/m 8.  

Via de website van BLOE! ( BLOEI! Schouwen-Duiveland - Home (bloeisd.nl) ) kunt u nu al uw kind(eren) 

aanmelden. De kosten voor de workshop bedragen slechts € 1,00  Er zijn 24 plaatsen beschikbaar. Interesse? 

Ga dan snel naar de website en schrijf uw kind(eren) in. 

 

Zelftesten corona 

Inmiddels hebben alle kinderen van De Klimop 2 zelftesten mee naar huis gekregen. Bij mogelijke (corona) 

klachten kunnen de tests ingezet worden om te bepalen of er wel of niet sprake is van corona. Het is dus niet 

de bedoeling dat er preventief wordt getest als er geen klachten zijn. Gelukkig lijkt het aantal 

coronabesmettingen op dit moment over het hoogtepunt heen. Mocht uw kind klachten hebben die mogelijk 

duiden op een coronabesmetting en er zijn thuis geen testen meer voorradig, neem dan even contact op met 

de groepsleerkracht van uw kind(eren). We hebben namelijk nog een voorraadje testen op school. 

Ontruimingsoefening 

Op donderdag 2 februari organiseren De Klimop + Kibeo een ontruimingsoefening. We oefenen dan 

gezamenlijk om het hele gebouw zo snel mogelijk te ontruimen. A.s. maandagmiddag komt Dominic van der 

Velde (brandweerman en ouder van school) langs in groep 1/2/3 om de kinderen voor te bereiden op de 

oefening. In de volgende Kletskop zullen we u laten weten hoe de oefening is verlopen. 

 

Nieuws uit groep 1-2-3 

Wat een feest, alle letters zijn in groep 3 aan de beurt geweest! Daarom vierden we gistermiddag een 
feestje: met slingers, lekkers, letterbingo, letterpet knutselen en tot slot kreeg groep 3 een 
letterdiploma! 

 
 

Van thema alfabet naar… 

Met het letterfeest ronden we het thema alfabet af. Volgende week beginnen we met het thema 
dierentuin.  
 
 

 

https://www.bloeisd.nl/
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Groep 3  
Groep 3 heeft deze week en volgende week weer verschillende toetsen te maken. Deze week waren 
de leestoetsen aan de beurt en volgende week maken we de IEP toetsen: taalverzorging (spelling) en 
rekenen.  
Nu groep 3 alle letter heeft geleerd gaan ze in kern 7 woorden met klanken als sch-, -c, -ch en -ng 
leren lezen en schrijven.  
Bij rekenen zijn we bezig in blok 1 van boek b. Daarin leren we onder andere geldrekenen, klokkijken 
van hele uren, getallen samenstellen met tientallen en eenheden en de getallen en getallenlijn tot en 
met 60.   
 
 

Nieuws uit groep 4-5 

Beste ouder(s), verzorger(s),  

IEP toetsen: Deze week hebben we in groep 4/5 verschillende 

IEP toetsen afgenomen. De IEP toets meet de verplichte vaardigheden van begrijpend lezen, taalverzorging 

(spelling) en rekenen. De uitslag van de toets geeft informatie over het referentieniveau van de leerlingen. 

Hiermee kunnen wij als leerkracht zien of alle leerdoelen beheerst worden en of het klopt met wat wij in de 

klas zien. De rapportgesprekken vinden plaats op dinsdag 14 februari, woensdag 15 en donderdag 16 februari. 

      

Engels toets: Vrijdag 27 januari heeft groep 5 een toets Engels. Complete the names of the 28 objects.  

Schaaktoernooi 2023: Woensdagmiddag 1 maart 2023 schaakkampioenschap voor basisscholen op Schouwen-

Duiveland. Dit jaar is de speellocatie het Pieter Zeeman Lyceum te Zierikzee. Komt u ook kijken naar onze 

schakers? Het begint om 13.30 uur en eindigt om circa 17.00 uur. Meer informatie volgt. 
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Schoolvoetbaltoernooi 2023: OBS De Klimop heeft zich ingeschreven met 2 gemengde teams. Evenals vorige 

jaren zullen de toernooien weer op 2 woensdagmiddagen worden afgewerkt. Wij spelen dit jaar met 2 teams, 

dus alleen op woensdag 5 april > wedstrijden jongens/ gemengd.  

Spreekbeurten groep 4/5: De komende weken gaan we in groep 4/5 beginnen met de presentaties 

(spreekbeurten). Een spreekbeurt duurt ongeveer 10 a 15 minuten. Je doet je spreekbeurt dit jaar alleen of in 

tweetallen. Kies een interessant onderwerp. Als je gekozen hebt, wat zijn dan de belangrijkste punten 

waarover je wilt vertellen? Als je dat al weet, is het veel makkelijker om informatie te zoeken. De leerlingen 

krijgen komende week uitleg en er komt een informatieblad mee naar huis, zodat ze thuis goed weten waar ze 

op moeten letten bij het voorbereiden van een spreekbeurt. De spreekbeurt wordt op school voorbereid maar 

het mag en kan ook thuis.  

Juf Marissa: Hallo, ik loop nu een half jaartje stage in groep 4/5. In het begin hielp ik de kinderen veel 

individueel. De laatste paar lessen heb ik ook voor de klas gestaan. Ik heb samen met groep 5 een paar 

geschiedenis- en rekenlessen gedaan. Daarnaast heb ik aan groep 4 een paar taallessen gegeven. De kinderen 

doen altijd goed en gezellig mee met mijn eigen gemaakte lessen, ze werken hard. Zelf vind ik het leuk en 

gezellig in de klas. Ik ben nog veel aan het leren en doe dat met plezier in deze klas.  

 

Groep 6-7-8 

 

Herdenking Watersnoodramp  

Zoals u ierboven heeft kunnen lezen is het 70 jaar geleden dat de Watersnoodramp plaatsvond. Ook in 

Dreischor vindt er een herdenking plaats. De Dorpsraad zou graag de kinderen van groep 6-7-8 betrekken bij 

deze plechtigheid. Mocht uw kind op woensdagmiddag 1 februari niet bij de herdenking aanwezig kunnen zijn, 

(vertrek om 13.25 uur van school), laat het dan z.s.m. weten aan de groepsleerkracht. 

 

Middentoetsing 

De afgelopen twee weken hebben de kinderen van groep 6-7-8 de middentoetsen gedaan. Toetsen van 

rekenen, spelling, taal, woordenschat en begrijpend lezen werden afgenomen. Daarnaast hebben we lijsten 

ingevuld om te kijken hoe het is met onze creatief vermogen, onze leeraanpak en sociale ontwikkeling. Op 

deze manier komen we van alles te weten over ons hoofd, hart en handen. 

Deze gegevens nemen we mee naar het rapport. Het rapport zal vrijdag 16 februari mee naar huis gaan. In de 

week van maandag 13 t/m vrijdag 16 februari staan de rapport- en adviesgesprekken gepland.  

 

Wat kan groep 8 verwachten?  

Graag zien wij alle kinderen van groep 8 bij 

het gesprek aanwezig zijn. Tijdens het gesprek 

krijgen de kinderen het schooladvies voor de 

middelbare school te horen. Het schooladvies 

is gebaseerd op de behaalde resultaten op de 

vaardigheden lezen, taalverzorging en 

rekenen. Naast deze resultaten wordt er ook 

gekeken naar de leerling-kenmerken, de 

getoonde inzet en manier van werken. Dit 

gebeurt op inzicht van de leerkracht en de 
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door de leerling ingevulde sociaal emotionele vragenlijsten. Naar aanleiding van het gesprek kiezen zij een 

middelbare school naar keuze. De aanmeldingen moeten gedaan zijn voor 1 april 2023. Half april staat de IEP-

eindtoets nog gepland.  

En groep 7? 

Ook nodigen wij de kinderen van groep 7 uit voor het rapportgesprek. Voor deze kinderen wordt nu ook het 

ontwikkelingsperspectief duidelijk. We geven hier graag wat meer informatie over en gaan kijken naar doelen 

voor de komende periode.  

 

Nationale voorleesdagen 

In de week van 26 januari t/m 5 februari zijn het de nationale 

voorleesdagen voor baby’s, peuters en kleuters. De kinderen uit 

groep 6-7-8 zijn uitgenodigd om te mogen komen voorlezen bij 

Kibeo. 8 kinderen gaan steeds in tweetallen in de middag een leuk 

prentenboek voorlezen aan de kinderen van de kinderopvang. Dat 

wordt reuze gezellig!  

 

Lunch in broodtrommeltjes 

Er wordt regelmatig geconstateerd dat er, naast de lunch in de broodtrommeltjes, ook erg veel koek, snoep, 

chocolade en chips zitten. Uiteraard kiest u als ouder/verzorger zelf wat er in de broodtrommels gaat, echter 

willen wij u wel vragen te kiezen voor een gezonde lunch en tussendoortjes. Wij geven als school graag het 

goede voorbeeld betreffende gezonde voeding.  

 

Te laat komen 

Regelmatig komen kinderen in de ochtend te laat op school. Dit is heel vervelend voor deze leerling, 
klasgenoten en de juf. Instructies wordt gemist of de juf heeft al belangrijke mededelingen genoemd. 
Daarnaast is het best storend als er nog iemand binnenkomt, terwijl iedereen al is begonnen. 
Zou u erop willen letten dat uw kind op tijd naar school komt?  

 
 
Nieuws vanuit Kibeo 
 

We werken nog steeds met het thema winter. We voelen met onze handen aan ijsklontjes, brrr dat is koud. 

Het warme water voelt een stuk lekkerder aan onze handen. We lezen het boekje Elmer in de sneeuw, die het 

ook erg koud in de sneeuw heeft. We maken ook nog zo een mooie gekleurde olifant, net zoals Elmer.Deze 

week zijn de voorleesdagen begonnen en staat het boekje Maximiliaan Modderman op het programma. Wat 

maakt hij een rommeltje op zijn feestje, zelfs de taart gaat mee in bad. Gelukkig zijn wij supergoed in 

opruimen en maken er niet zo’n rommeltje v 

Fijn Weekend! 
 


