
	

	

	 	
	
	
	

	
	
Belangrijke data in februari: 
 
02 feb    1e binnenles schooltuinen, Groep 6 
    Afsluiting Blok 3, Vreedzame School 
              Letterfeest Groep 3 
05 feb    Start Blok 4, Vreedzame School 
07 feb    2e voetbaldag meiden Groep 7 
12 feb    Herfst/winterles, Groep 3 
21 feb    Bezoek stadshoeve, Groep 5 
23 feb    Theorie-(fiets)examen Groep 7 
23 feb    De kinderen krijgen hun rapport          
-------------------------------------------------------------- 
26 feb - 25 mrt Voorjaarsvakantie 
----------------------------------------------------- 
07 mrt     Ouderacademie; meertalig opvoeden 
08 mrt    Nieuwsbrief maart gaat mee 
 
Van de directie: 
 
Rapporten 
Op vrijdag 23 februari krijgen de kinderen hun 
rapport mee naar huis. Wilt u hiervoor het 
rapport in de daarvoor bestemde multomap 
aan uw kind mee naar school geven, als u dat 
niet al gedaan heeft. 
 
Naschoolse activiteiten 
Volgende week beginnen de naschoolse 
activiteiten van wijsneus en de naschoolse 
sportactiviteiten. Van Wijsneus hebben alle 
kinderen een brief gekregen of ze mee mogen 
doen of dat ze op de wachtlijst staan. 
 
Voor de sportactiviteiten; dans gr 1/2, judo gr 
3/4, free running gr 6/8 en turnen gr 6/8 was 
erg veel belangstelling. Hierdoor hebben we 
moeten loten en krijgen de kinderen die niet 
mee kunnen doen vandaag een briefje mee. 
 
Namens het Klimopteam 
Paul van Hattem 
 
 
 

In de ouderkamer: 
  
Cursus meertalig opvoeden; 
- 1e bijeenkomst 07-03-18  van 12.00 - 14.00 
- 2e bijeenkomst 14-03-18  van 12.00 - 14.00 
- 3e bijeenkomst  31-03-18 van 12.00 - 14.00 
 
Tijdens de 1e bijeenkomst wordt de basis 
gelegd voor het praten over meertalig 
opvoeden. De belangrijkste adviezen aan 
ouders die meertalig opvoeden worden kort 
besproken. Deze adviezen komen in 
bijeenkomst 2 uitgebreid aan de orde. 
 
De 2e bijeenkomst is gewijd aan de 
belangrijkste adviezen aan ouders die hun 
meertalige opvoeding tot een succes willen 
brengen. 
 
In de 3e bijeenkomst is er veel antwoord op 
vragen en zorgen die deelnemers hebben over 
de meertalige opvoeding. We  bespreken dat 
taalachterstand niet veroorzaakt wordt door 
meertaligheid maar wel kan ontstaan als de 
meertaligheid niet goed wordt doorgevoerd. De  
cursus wordt afgesloten met een certificaat	
 
U kunt zich aanmelden bij Juf Greet 
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Nieuws uit de Groepen: 
 
Groepen 1 en 2 
Een aantal wist u datjes; 
- De kijkdag van muziek was een succes. 

Gelukkig waren er een aantal ouders 
komen kijken naar de vorderingen van hun 
kind.  

- We hebben de afgelopen weken hard 
gewerkt aan het thema gezondheid. De 
ziekenhoek is druk bezocht en de kinderen 
vonden het geweldig om elkaar te 
onderzoeken en te verbinden. Dat was heel 
leuk om te zien. Aanstaande vrijdag ziet u 
enkele foto’s op onze website 
www.deklimopamsterdam.nl of via onze 
Facebookpagina 

- Het nieuwe thema wordt “Museum”. We 
laten de kinderen op verschillende 
manieren kennis maken met Kunst. Als 
kinderen thuis materialen hebben dan 
mogen ze dat mee 
naar school nemen, 
denk aan boeken of 
schilderijen. De 
informatie ochtend 
voor de ouders is 
donderdag 8 februari. 
De uitnodiging volgt 
nog.  

- De kinderen krijgen 
binnenkort hun rapport mee. Heeft u de 
map nog thuis staan, wilt u deze dan zo 
snel mogelijk weer inleveren op school? 

 

Groeten uit de kleuterbouw. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groep 3: 
Letterfeest 
Aanstaande vrijdag 2 februari is er om half 9 
een letterfeest in groep 3. De kinderen hebben 
nu alle letters geleerd. Dat gaan we vrijdag 
feestelijk vieren. U bent als ouder van harte 
welkom om dit feest met ons mee te vieren. 
Laat u verrassen en kom gezellig. 
Nu de kinderen alle letters geleerd hebben, zijn 
we bezig om het leestempo te verhogen. Ook 

zijn we gestart met het oefenen van begrijpend 
lezen. 
Rapporten 
Als u het rapport nog thuis heeft wilt u die dan 
zo snel mogelijk aan de leerkracht geven. 
Zodat wij de rapporten binnenkort weer mee 
kunnen geven.   
Winterwandeling 
Op 12 februari gaan wij met de kinderen van 
groep 3 een winterwandeling maken onder 
leiding van een medewerker van NME. Deze 
wandeling is gewoon onder schooltijd. Wilt u 
uw kind laarzen of schoenen mee geven die 
vies mogen worden. 
 

Juf Nienke en Juf Barbara 
 
 
Groep 5 
Juf Marieke blijft!!! 
Zoals de ouders en kinderen van Groep 5 al 
weten, maar de rest van de school misschien 
nog niet; in de vorige nieuwsbrief vertelde ik 
dat ik alweer bijna afscheid zou gaan nemen 
van De Klimop. Dit is echter kort na uitkomen 
van die nieuwsbrief veranderd, want ik blijf nog 
tot aan de zomervakantie bij Groep 5 op De 
Klimop! Hier waren wij allen heel erg blij mee, 
en zo gaan wij er samen nog een topjaar van 
maken! 
Op bezoek bij de Stadshoeve. 
Op woensdag 21 februari gaat Groep 5 naar 
De Stadshoeve. Dit is een boerderij in 
Zunderdorp die nog volledig biologisch werkt. 
De kinderen zullen die dag boer Albert en 
boerin Angela helpen bij het voeren van de 
dieren. De lammetjes die op dat moment 
geboren zijn mogen de kinderen een flesje 
melk geven. Natuurlijk blijft er ook nog tijd over 
om te spelen in de hooiberg. Het is belangrijk 
dat de kinderen deze dag warme kleren 
aantrekken die vies mogen worden. Op deze 
dag moet het busvervoer door de kinderen zelf 
betaald worden. Op school bieden wij een 
buskaart aan voor €2,00-. Dit is voldoende om 
heen en weer te reizen met de bus. De 
kinderen mogen natuurlijk ook een eigen OV 
kaart meenemen (moet wel voldoende saldo 
op staan). Ook de ouders zijn van harte 
welkom om deze dag mee te gaan naar 
Zunderdorp. De kinderen kunnen voor die dag 
gewoon boterhammen, fruit en drinken 
meenemen. 
 

De groeten van Juf Marieke 



	

	

Groep 6 
Even voorstellen 
Ik ben Meester Paul en ik kom op de 
woensdag, donderdag en vrijdag lesgeven. Op 
de donderdag zal dat zijn met Juf Greet. Elke 
dag maak ik een lange fietstocht naar onze 
school. Dat vind ik fijn, dan kan ik eerst lekker 
uitwaaien. Ik weet veel van de stad en ben 
veel met muziek bezig. Dat komt goed uit want 
deze school doet veel aan muziek. Ik heb er 
veel zin in. Thuis werk ik ook in de tuin. En dat 
brengt ons op het volgende item; 
Schooltuinen 
De schooltuinlessen gaan van start op de 
vrijdagen. De eerste (binnen-)les is 
aanstaande vrijdag 2 februari en de volgende 
is 23 februari. Hoe werkt dat zo’n tuin? Wat 
groeit er? Welke dieren kun je er zien? Eerst 
gaan we ons dus goed voorbereiden. Dan 
kunnen we later zaaien. Deze week zijn we 
aan de gang gegaan met het maken van de 
schooltuinbordjes. Daarmee weten de kinderen 
hun eigen stukje terug te vinden.  
Natuurlijk hebben we hiervoor de hulp van 
ouders nodig. Minimaal twee ouders per keer. 
Geeft u dit alstublieft ruim van te voren aan bij 
Juf Patty of Meester Paul. 
Cito 
De Cito-toetsen zijn achter de rug. Dat was 
hard werken. Nu gaan we weer over naar ons 
reguliere lesrooster.     
Hallo Muziek 
Onze klas heeft meegedaan aan het 
muziekoptreden. Na de gitaar en de keyboard 
van Groep 5 kwamen wij aan de beurt met 
onze trompetten en trommels. Het was een 
fantastisch optreden van beide groepen. Dit 
optreden hebben we afgewisseld met het 
zingen van liedjes. De trompetgroep gaat nu 
trommelen en de trommels gaan nu aan de 
trompet. 
 

Vriendelijke groeten, 
Meester Paul, Juf Greet en Juf Patty 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groep 7 
Theoretisch fietsexamen  
Op vrijdag 23 februari hebben de kinderen van 
Groep 7 het theoretisch verkeersexamen. In de 
klas zijn we al erg hard aan het oefenen voor 
het verkeersexamen. Oefenen jullie thuis met 
de kinderen mee? Via 
www.tussenschoolenthuis.nl en op de website 
van het www.vvn.nl kunt u examens oefenen 
met uw kind. Wellicht een mooi moment om uw 
eigen vaardigheid veiligheid en verkeer weer 
een boost te geven?! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zaalvoetbaltoernooi De Weeren 
De jongens uit Groep 7 hebben gisteren hun 
laatste wedstrijden gespeeld in het jaarlijkse 
zaalvoetbaltoernooi die de Gemeente 
Amsterdam organiseert in sporthal De Weeren. 
Helaas hebben de jongen het fanatieke spel 
dat ze laten zien op het schoolplein in de zaal 
niet om kunnen zetten in een finaleplaats.. 
Helaas maar wellicht zit er volgend jaar meer 
in?! Wie weet? Daarentegen spelen de meiden 
aanstaande woensdag (7 februari) hun 2e en 
laatste ronde in sporthal De Weeren. De 
meiden hebben tot nu toe één van de drie 
wedstrijden gewonnen. Ze kunnen uw support 
daarom erg hard en nodig gebruiken! 
 

Tot dan,	 
Juf Jasmijn en Meester Dennie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

Groep 8 
Definitieve adviezen 
We hebben de afgelopen twee weken keihard 
gewerkt met gelukkig hele mooie resultaten. 
We gaan dan ook volgende week starten met 
de definitieve adviezen. Vanaf donderdag 1 
februari hangt er een intekenlijst. Het is 
wederom de bedoeling dat de leerlingen van 
Groep 8 aanwezig zijn bij hun adviesgesprek. 
Open dagen 
Verder adviseer ik iedereen goed gebruik te 
maken van alle open dagen die de scholen 
aanbieden. Op de deur hangt er een lijst met 
alle opendagen van de scholen in Amsterdam 
Noord verder informatie, over andere scholen, 
vind u terug in de VO scholengids. Mocht u 
hierover nog vragen hebben loop gerust na 
schooltijd even langs. 
Andere mededelingen 
- Op donderdag 1 februari krijgt groep 8 

voorlichting van stichting Qpido over het 
onderwerp ‘Sexting’. 

- Ik ben nog niet bij iedereen op huis bezoek 
geweest, dat zou ik wel heel graag willen. 
Mocht u een afspraak dan hoor ik het 
graag. 

 

De hartelijke groeten van Juf Juul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verjaardagen in Februari 
 

03 feb Marcel Al Maalouf 
04 feb Gistevainio Smit 
08 feb Farah Gill 
17 feb Omar Bachiri 
  Maroua Tallih 
  Juf Myrtha 
29 feb Firdaouss Eddakdak 
05 mrt Juf Patty 
 

Van Harte Gefeliciteerd en een hele fijne 
verjaardag ! 

 
 

Een nieuwe ouder- en kindadviseur: 
Mijn naam is Francien Degewij. Ik ben 41 jaar 
en als Ouder- en Kindadviseur in 
het onderwijs. Ik ga vanaf 
vandaag Hilda Rog vervangen als 
ouder- en kindadviseur op De 
Klimop. Ik ben op de donderdag- 
en vrijdagochtend op school 
aanwezig. 
 

Wat is een Ouder- en Kindadviseur? 
De ouder- en kindadviseur is een vraagbaak 
en steun voor alle vragen over opvoeden en 
opgroeien. Ouders en leerlingen kunnen er 
terecht voor advies. 
 

Voor wie is de Ouder-en Kindadviseur? 
Ouders/verzorgers die vragen of zorgen 
hebben over het opgroeien en opvoeden van 
kinderen tussen 0 en 12 jaar. Bijvoorbeeld bij 
slaapproblemen, het niet willen luisteren, het 
maken van huiswerk of tips over een 
opgroeiende puber en over veilig gebruik van 
internet. Kinderen en jongeren tot 12 jaar met 
vragen of zorgen over hun situatie thuis en op 
school, over vrije tijd en over vrienden. 
 

Wat doet een ouder- en kindadviseur?  
- De ouder- en kindadviseur luistert, 

beantwoordt vragen en biedt begeleiding. 
Dit doen we door: 

- Waar mogelijk het vergroten van de eigen    
- kracht van gezinnen. 
- Het bevorderen van een veilige 

opvoedsituatie voor kinderen.  
- Het bieden van hulp zodat kinderen prettig 

opgroeien thuis en in de wijk.  
- Vragen over opvoeden te normaliseren: het 

is niet gek om opvoeden soms moeilijk te 
vinden. Dingen niet groter te maken dan 
het is: de-escaleren. 

 

Uitgangspunt: De OKA staat naast de ouders 
en de kinderen. We zijn transparant over onze 
stappen die we nemen en betrekken ouders 
actief bij alles wat er gebeurt. 
 

Mijn e-mailadres: f.degewij@oktamsterdam.nl 
Mijn telefoonnummer is 06 41551706 
Daarnaast kunt u mij vinden bij het Ouder –en 
kindcentrum Wingerdweg en in de wijk. 
 
Vriendelijke groe,t 
 Francien. 


