
	 	
 
 

 
Belangrijke data in maart: 
 
08 mrt    Gr 3 Filmfestival 
09 mrt    Tolkbijeenkomst ouders Gr 1/2/3 
10 mrt     Start oudergesprekken 
     19.30 scholingsbijeenkomst MR 
14 mrt    Staking, school gesloten! 
16 mrt    Gastlessen Liliane Fonds, Gr 1 t/m 8  

    Gr 1/2 jongleren in het verkeer 
21 mrt    ‘Wij trekken aan de bel’, Liliane fonds. 

    08.30u Ouderraad 
    Verkiezingen Gemeenteraad 

23 mrt    Kunstschooldag groep 8 
29 mrt    Paasviering 
30 mrt    Goede vrijdag, Gr 1 t/m 8 vrij 
02 apr    2e Paasdag, Gr 1 t/m 8 vrij 
03 apr    Studiedag, Gr 1 t/m 4 vrij 
05 apr    Nieuwsbrief april gaat mee 
 
Van de directie:  
 

Staking 
Volgende week woensdag op 14 maart is er 
een onderwijsstaking in de provincies Noord-
Holland, Utrecht en Flevoland, zie ook 
bijgevoegde brief. Voor De Klimop betekent dit 
dat de school die dag gesloten is, de 
voorschool is wel geopend. 
 

Oudergesprekken 
Volgende week maandag starten de 
oudergesprekken, u kunt hiervoor intekenen op 
de lijsten bij de klas van uw kind. 
 

Liliane Fonds ‘Wij trekken aan de bel’ 
Op woensdag 21 maart 2018 is de jaarlijkse 
actie 'Wij trekken aan de bel' van het Liliane 
Fonds. Op die dag maken 
basisschoolleerlingen één minuut lang samen 
kabaal op het schoolplein met onder meer 
toeters en trommels. Zo vragen zij aandacht 
voor het recht op onderwijs van 
leeftijdgenootjes met een handicap in 
ontwikkelingslanden die niet naar school 
kunnen. 
Ook op de Klimop doen we weer mee dit jaar, 
wij zullen op woensdag 21 maart rond 8.45u 
het plein op gaan om met z’n allen 1 minuut 
lawaai te maken. 
 

 
 

 
Voor de actie is het fijn als de leerlingen zo 
veel mogelijk in het oranje gekleed gaan. Ook 
is het fijn als de kinderen iets meenemen waar 
ze zo veel mogelijk herrie mee kunnen maken. 
 

Tafeltennistafel 
Zoals u misschien al heeft gezien hebben we 
een ‘ping-pongtafel’ voor het plein 
aangeschaft. De leerlingenraad heeft in 
overleg met alle kinderen gekozen voor een 
‘ping-pongtafel’. We hebben deze tafel kunnen 
kopen van de opbrengsten van het afgelopen 
zomerfeest en de verkoop van chocoladerepen 
door de choco-ondernemers uit Groep 7 en 8 
van vorig schooljaar. 
 

Techniekhoek 
In de voorjaarsvakantie is de ‘computerhoek’ 
omgetoverd tot ‘techniekhoek’. In deze hoek 
zullen we de komende tijd onder school en ook 
naschools aandacht geven aan techniek. 
 

Uniek 
Bij Expertisecentrum Uniek op De Klimop kunt 
u met uw kind terecht voor onderzoek naar en 
behandeling van leer-, ontwikkelings- en 
gedragsstoornissen waaronder ADHD, ADD, 
autisme en dyslexie (EED). Wij hebben geen 
wachtlijsten. 
Expertisecentrum Uniek heeft een contract met 
de gemeente Amsterdam om deze zorg te 
vergoeden na verwijzing van bijvoorbeeld het 
OuderKindTeam (OKT) of de huisarts. Door 
ons  overleg met de school zijn we in staat snel 
en efficiënt op te treden. 
Op www.expertisecentrum-
uniek.nl/behandelingen/psychologie vindt u alle 
informatie en kunt u uw vraag stellen en/of uw 
kind direct aanmelden. Ook op school zijn 
onze folders beschikbaar. 
 

Medezeggenschapsraad (MR) 
Wist u al dat we een nieuwe MR hebben? In 
de aparte bijlage stellen de MR-leden zich kort 
voor. Meer informatie vindt u op het prikbord bij 
de voordeur. 
 
Namens het Klimopteam 
Paul van Hattem 
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Nieuws uit de groepen 
 
De Kleutergroepen 
Nieuw thema; vervoer 
Volgende week starten we met ons nieuwe 
thema “Vervoer”. Als uw kind spulletjes heeft 
die we hierbij kunnen gebruiken dan mogen 
die mee naar school genomen worden. U krijgt 
ze aan het eind van het thema weer mee naar 
huis. 
Paasspelletjescircuit 
Op 29 maart houden wij ,van 10.15 uur tot 
11.30 uur, een paas-spelletjes-circuit. Welke 
ouder zou het leuk vinden om ons op die dag 
te helpen? U kunt zich opgeven bij de juf. 
 
De Kleuterjuffen 
 
 
 
 
Groep 3	 
Winterwandeling 
Vlak voor de vakantie hebben we een herfst en 
winterwandeling gemaakt. Wat waren de 
kinderen enthousiast over wat er allemaal in de 
natuur te vinden en te ontdekken is! Binnenkort 
gaan we weer op onderzoek uit in de natuur, 
dan maken we een lentewandeling.  
Filmfestival 
Vandaag zijn we naar het filmfestival geweest. 
Het thema letters stond dit jaar centraal. We 
hebben dan ook allemaal activiteiten gedaan 
met letters en boeken. We hebben zelfs letters 
gegeten (letters van wortel die in de 
groentesoep zaten) en we hebben natuurlijk 
genoten van een film.  
Tolkles nieuw thema; De garage 
Morgen komt juf Christa weer in de klas om de 
Tolk les te geven. Ze zal het nieuwe thema, De 
Garage, introduceren bij de kinderen en ze 
geeft handige tips hoe u thuis uw kind kunt 
begeleiden in zijn of haar taalontwikkeling. Ook 
kunt u bij haar terecht met vragen die u heeft 
over de taalontwikkeling van uw kind. U bent 
allemaal van harte welkom! We starten 
morgenmiddag om 12.30 uur.  
 
Zwanger 
Vandaag heb ik de kinderen het blijde nieuws 
mogen vertellen dat ik zwanger ben! Als het 
allemaal zo goed blijft gaan als nu, zal de baby 
aan het begin van de zomervakantie worden 
geboren. Wanneer er meer duidelijkheid is 
over mijn verlof zal ik u hierover informeren.  
 

Juf Nienke 
 

 
Groep 4	 
Museumbezoek 
Tropenmuseum 
Groep 4 is voor de 
vakantie naar het 
tropenmuseum 
geweest. Dit museumbezoek vonden de 
kinderen erg leuk. Een van de reacties van de 
kinderen tijdens het bezoek was: "Wat een 
mooie spullen hebben ze hier. Dat wil ik thuis 
ook wel." Foto’s kunt u terugvinden op 
www.deklimopamsterdam.nl  
Kaartje sturen 
Een ander bericht is dat de kinderen van groep 
4 met z'n allen een kaartje hebben gestuurd 
aan Juf Tremaine. Na een aantal dagen kreeg 
de klas een kaartje terug van haar. Dit kaartje 
hebben we samen gelezen en op het bord 
gehangen. De kinderen vonden het erg leuk en 
lief dat ze van Juf Tremaine een kaartje terug 
hadden gekregen.  
Met pen schrijven 
De kinderen van groep 4 schrijven sinds 3 
weken met pen. Voor veel kinderen was dit 
even wennen. Als ze nu een foutje maken 
kunnen ze dat niet uitgummen. Dit zorgde bij 
sommige kinderen voor wat onzekerheid. Wat 
nou als ik het fout doe. We hebben de 
kinderen uitgelegd dat wanneer ze een foutje 
maken ze het 'foutje' tussen puntjes zetten. Zo 
blijft het werk netjes en mag/kan je toch foutjes 
maken. Het schrijven met potlood is nog niet 
helemaal weg. Wanneer wij zien dat het 
schrijven met pen nog lastig is voor een kind, 
dan mag het voorlopig nog met potlood 
schrijven.  
 

Juf Greet en Juf Barbara 
 
Groep 6 
Na een heel koude krokusvakantie zijn we 
weer goed uitgerust en met goede moed 
begonnen aan de tweede rapportperiode. Alle 
vakken gaan weer van start en we kijken uit 
naar de lessen Engels op de vrijdag en zingen 
ook Engelse liedjes in de klas: ’We all love it’. 
Schooltuinen 
We hebben al twee leuke binnenlessen gehad. 
In de laatste les hebben we het gehad over 
‘grond’. De grond hebben we met zeven 
proefjes onderzocht. Tot slot kregen we een 
echt ‘wormenhotel’ mee voor de klas. En die 
wormen maar woelen…  Les drie zal op 23 
maart zijn. Als er ouders zijn die mee willen om 
te begeleiden dan kan dat. Geeft u zich op? 
 

Meester Paul en Juf Patty 
 



Groep 7	 
Verkeersexamen 
Op de vrijdag voor de 
voorjaarsvakantie heeft 
Groep 7 meegedaan aan het Theoretisch 
Verkeersexamen. De kinderen hebben de 
afgelopen maanden keihard geoefend met de 
verkeersborden, voorrangssituaties en 
bijzondere gebeurtenissen in het verkeer. 
Denk bijvoorbeeld aan de dode hoek en de 
drukte in het Amsterdamse verkeer. En dat 
harde leren heeft zijn vruchten afgeworpen. 
Van de 18 deelnemers hebben er 17 het 
examen gehaald! Deze 17 kinderen gaan op 
woensdag 28 maart meedoen aan het 
Praktische Verkeersexamen. Als de kinderen 
deze ook halen, krijgen ze het felbegeerde 
fietsdiploma overhandigd. Voor de kinderen die 
het Theoretische Verkeersexamen niet 
gehaald hebben, is er volgend jaar (in Groep 
8) nog een kans. Veel succes allemaal. 
Vrijwilligers gezocht! 
Voor het praktische verkeersexamen zijn wij 
als school verantwoordelijk voor het bemannen 
van één controlepost. Één of twee ouders 
zouden aanwezig moeten zijn tijdens deze 
dag. Het examenparcours start bij het 
Noorderparkbad en loopt in de richting van het 
Boven IJ ziekenhuis, richting de schooltuinen 
en weer terug naar het zwembad. Wij zouden 
het heel erg fijn vinden om één of twee ouders 
uit de klas te mogen verwelkomen als 
examinator. Als u zich geroepen voelt, geeft u 
zich dan op bij Juf Jasmijn of Meester Dennie. 
Oudergesprekken 
De intekenlijst voor de 1e rapportgesprekken 
ligt op onze instructietafel in de klas. Omdat wij 
op dit moment nog weinig huisbezoeken 
hebben afgelegd, zouden wij het fijn vinden om 
bij u thuis het rapport te bespreken en het 
huisbezoek op deze manier te combineren. 
Twee vliegen in één klap zeg maar. Als u het 
niet op prijs stelt of als er een andere rede is 
waarom u het gesprek liever op school wilt 
doen, is dit ook zeker mogelijk.   
 

Groeten van Juf Jasmijn en Meester Dennie 
  
Groep 8 
Adviesgesprekken 
Alle adviesgesprekken zijn geweest, de 
rapporten zijn mee naar huis en er zijn zelfs al 
kinderen die zich al hebben ingeschreven op 
hun volgende school; heel goed! Inschrijven 
kan nog tot 16 maart. De handtekening en 
stempel van de school zijn te halen via de 
directeur. Mochten er nog vragen zijn over de 

inschrijvingen dan hoor ik dat graag, ik help u 
graag.  
Activiteiten maand maart 
De maand maart staat vol leuke en leerzame 
activiteiten. 
Zo hebben we dinsdag 6 maart met de klas 
een actieve les gehad over wilgenknotten. Het 
resultaat daarvan is te zien in het Noorderpark, 
of op de foto’s via facebook. 
Verder begint vanaf donderdag 8 maart de 
serie lessen: "Paspoort naar je toekomst-
droom" onder leiding van acteur Mohammed 
Chaara (bekend van Shouf Shouf Habibi!). Het 
zijn vier lessen die in het teken staan van het 
ontdekken van je kracht en je talenten. 
Op vrijdag 23 maart neemt Groep 8 deel aan 
de kunstschooldag. Het precieze programma 
wordt volgende week bekend gemaakt, maar 
mocht u het leuk vinden om mee te gaan dan 
hoor ik dat graag! 
 

De groeten van Juf Juul 
 
 
 
 
 

Verjaardagen in Maart 
 

01 mrt Tyson de Groot 
02 mrt Indigo Wachter 
03 mrt Devian Stupar 
  Dylano van Thal 
05 mrt Saphien Ajawaso 
  Juf Patty 
06 mrt  Halima Dari 
09 mrt Mumine Cetintas 
10 mrt Sakina Zemouri 
12 mrt Juf Sandra 
13 mrt Hilal Cetintas 
  Mehmet Kaplan 
14 mrt Soufiane Bnouhanna 
  Rokaya Elsayed 
15 mrt Rayane Rouidini 
17 mrt  Aya Fares 
18 mrt Leandro Themen 
21 mrt Lindsy Jobse 
22 mrt Yael Komproe 
23 mrt Leendert Quist 
24 mrt Juf Juul 
28 mrt Davey Drenthe 
29 mrt Juf Greet 
  Jasiera Berchem 
  Yassine Tantaoui 
 

Van Harte Gefeliciteerd en een hele fijne 
verjaardag !! 


