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Schoolvoetbaltoernooi:      11,12 en 13 april  
Op 11,12 en 13 april is er voor de leerlingen van 
groep 6 t/m 8 een voetbaltoernooi georganiseerd in 
Ter Apel. Wij wensen de leerlingen veel plezier en 
succes! 
Nadere informatie volgt…         
  

                          
 

Centrale Eindtoets groep 8:      20 en 21 april  
Op woensdag 20 april en donderdag 21 april wordt 
de Centrale Eindtoets (IEP) voor de  
leerlingen van groep 8 afgenomen.  
Met de Centrale Eindtoets, krijgt uw kind een extra 
kans om te laten zien wat het kan.  
Het resultaat nemen ze, net als alle opgedane kennis 
en vaardigheden, mee als bagage naar het 
Voortgezet Onderwijs. De leerlingen zijn door de 
leerkracht goed voorbereid op wat er komen gaat.  
Het is dan ook niet nodig om erg nerveus te zijn.  
U als ouders van de leerlingen in groep 8 kunnen een 
bijdrage leveren aan een goed resultaat door er voor 
te zorgen dat uw zoon of dochter (net als alle andere 
dagen) goed uitgerust op school komt.  

                                 
  

  

Koningsspelen:      22 april  
De Koningsspelen is een vrolijke en gezellige dag 
voor alle kinderen in het basisonderwijs.  
De Koningssportdag vormt het hart van de 
Koningsspelen en wordt voorafgegaan door een 
gezond maar bovenal feestelijk Koningsontbijt.  

De dag vindt plaats op vrijdag 22 april in heel 
Nederland. Onze school doet mee aan een 
sport- en speldag in samenwerking met de 
basisscholen in Ter Apel.  
Over het programma van de dag 
wordt u nog nader geïnformeerd.  
 
Verzoek: We zijn nog op zoek naar  
vrijwillige ouders die mee willen voor 
vervoer en begeleiding. 
(Opgave bij de leerkracht van uw 
kind(eren)) 

                       
EU Schoolfruit:  
Vanaf november 2021 doet onze 
school mee aan de EU Schoolfruit-
regeling.  
19 Weken lang heeft de school gratis 
fruit ontvangen. De regeling loopt op 
25 april af! Vanaf die datum krijgen de 
leerlingen geen fruit meer op school. 
Wilt u hier zelf rekening mee houden?  
  
  
 
 

Koningsdag:     27 april 
Op woensdag 27 april zijn alle leerlingen vrij 
i.v.m.  “Koningsdag”.  
Op donderdag 28 en vrijdag 29 april zijn de 
leerlingen ook vrij, in verband met studiedagen 
voor het personeel. Aansluitend start de 
meivakantie. Wij zien de leerlingen graag weer 
terug op maandag 9 mei.  
 
Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie! 

 

                     

         

  Meivakantie 

 

van 
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t/m 

 

zondag 8 mei 2022 

 

                     



 
 

  
 Bag 2 School: 

Bag 2 School is een internationaal bedrijf met een groene kijk op de 
maatschappij. Door het verzamelen en recyclen (hergebruiken)van 
kleding, gaat de omzet ervan voor een deel naar de school en/of een 
goed doel. (naar keuze van de school…) 
Door het inzamelen van oude/gebruikte kleding op school, kan de school 
een steentje bijdragen aan de minder bedeelde medemens in de 
maatschappij en tevens de eigen school ondersteunen. 
Het team van obs De Klimop heeft het initiatief genomen om hier aan 
mee te doen.  
Dat betekent dat er kleding kan worden ingezameld!  
Gaat u beginnen aan de grote voorjaarsschoonmaak en bent u van plan 
om (gebruikte) kleding weg te doen?  
Denk dan even aan het Bag to school project. Of vraag je familie, buren 
en kennissen of ze nog oude kleding hebben. Deze kleding wordt op 
school verzameld. Vanaf maandag 25 april tot dinsdag 10 mei is het 
mogelijk om gebruikte kleding naar school te brengen. 
Alvast onze hartelijke dank!                                                                   

 
 

 Nieuws vanuit peuterspeelgroep de Takjes: 
Wat heerlijk, de lente komt zo zachtjes aan door. We horen de vogeltjes 
fluiten en de zon krijgt steeds meer kracht. Ondanks dat er een grote 
schaduw over Europa hangt door de oorlog in Oekraïne, blijven we 
optimistisch en luidt onze slogan nog steeds: 
            alles wat er speelt…laat het vooral de kinderen zijn!  
Gelukkig krijgen onze peuters er niets of weinig van mee, maar door dit 
beseffen we natuurlijk wel hoe betrekkelijk het allemaal is en denken we 
aan al die kinderen en gezinnen daar die het nu zo slecht hebben door dit 
gebeuren. 
 
Op dit moment zijn we bezig met het thema Verkeer, samen met de 
onderbouw van de basisschool. De begrippen van het verkeer worden 
allemaal doorgenomen: wat rijdt er op de weg, wat is een stoplicht, 
wanneer mogen we oversteken, welke verkeersborden zijn er…. 
 
 

 

Natuurlijk . horen daar ook de knutselwerkjes bij, liedjes en de spelletjes. 
Eind maart / begin april gaan we werken aan het thema lente.  
Van zaadje tot bloemetje, van kuiken naar kip van bol naar bloem, van kikkervisje naar 
kikker…  Misschien is het dan ook mogelijk dat we naar de kinderboerderij gaan om de 
jonge dieren te bewonderen. Heerlijk….. we hebben er zin in! 
 
Waar we ook trots op zijn is ons nieuwe project : “ Samen digitaal”  In samenwerking met 
de basisschool de Klimop, peuterspeelgroep de Takjes,  gemeente Westerwolde en 
Bibliotnet beginnen we 17 maart aan het project. 
Het project staat in het teken van de taalontwikkeling met diverse methodes waarbij 
ouders thuis gestimuleerd worden boeken te lezen met hun kind.  
Dit kan door middel van spelletjes, prentenboeken, apps en een IPad die de ouders mee 
krijgen. Op dit moment hebben zich 6 gezinnen aangemeld.  
We houden u op de hoogte over het verloop van dit project. 
 
Groeten van juf Reinie en juf Anja 
 

                   
                                          
In het verschiet: 
Woensdag 4 mei  - Dodenherdenking 
Donderdag 5 mei  - Bevrijdingsdag 
Zondag 8 mei  - Moederdag 
Donderdag 12 mei - MT-overleg  (juf Marjan) 
Vrijdag 13 mei  - Oud papier 
Dinsdag 17 mei  - IB-overleg    (juf Anneke) 
    OOW-café personeel (Wetenschap en Techniek) 
Vrijdag 20 mei  - Filmavond 
Maandag 23 mei  - Start Cito LOVS groep 3 t/m 7 
Woensdag 25 mei - Schoolreis groep 1 t/m 6    (Wildlands) 
Donderdag 26 mei - Hemelvaartsdag   (Alle leerlingen vrij!) 
Vrijdag 27 mei  - Alle leerlingen vrij! 
Maandag 30 mei  - MR-overleg 
Dinsdag 31 mei  - Teamoverleg 
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maandag 
 

dinsdag 
 

woensdag 
 

donderdag 
 

vrijdag 
 

zaterdag 
 

zondag 
 

    1 
 
 
 

2 3 

4 5  juf Marjan afwezig 
   (obs W. Lodewijck) 

6    juf Marjan afwezig 
      (obs W. Lodewijck) 

7    Teamoverleg 
 
 
 
 
 

8    Oud papier 
 
  juf Marjan afwezig 
   (obs W. Lodewijck) 
 
 

9 10 

11    

Schoolvoetbaltoernooi 

Ter Apel 

  
   juf Marjan afwezig 
   (obs W. Lodewijck) 
 

12 

 Schoolvoetbaltoernooi 

Ter Apel 

 

13 

Schoolvoetbaltoernooi 

Ter Apel 

 

14 
          Paasactiviteiten 

              
     juf Marjan afwezig 
     (obs W. Lodewijck) 

15 
        Goede Vrijdag 
 
    Alle leerlingen vrij! 
 

16 17 
      1e Paasdag 

18 
           2e Paasdag 
 

        
 

19 
    juf Marjan afwezig 
     (obs W. Lodewijck) 

20       IEP  Eindtoets  
               Groep 8 

21       IEP  Eindtoets  
               Groep 8 
 
     juf Marjan afwezig 
     (obs W. Lodewijck) 

22   
      Koningsspelen 
          (Ter Apel) 
 

 

23 24 

25   juf Marjan afwezig 
      (obs W. Lodewijck) 
 

             Einde  

  EU-schoolfruit project 

  
 
 
 

26 27   
             Koningsdag 
 

            
 
          Alle leerlingen vrij! 

28 
      Studiedag personeel 
 
        Alle leerlingen vrij! 
 

Teamscholing     

automatiseren 

14.00u 

29 
  Studiedag personeel 
 
    Alle leerlingen vrij! 
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