
 

 

 
 
 
 

Nieuwsbrief van OBS de Klimop Schooljaar: 2018/2019 Editie: 50 (06–09–18) 

Belangrijke data in sept: 
10 sept   08.30 Informatieochtend gr 3/4 
11 sept   08.30 Informatieochtend gr 1/2 

    18.30 Informatieavond gr 5/6/7/8 
25 sept   Bezoek Artis gr 1/2 
03 okt     Start kinderboekenweek 
     Sportdag gr 1, 2 en 3 (hulp gr 8) 
04 okt     Nieuwsbrief okt gaat mee 

 
Van de directie:   
Een nieuw schooljaar.. 
Als u dit leest zijn wij inmiddels al een paar 
dagen onderweg in het nieuwe schooljaar. Wij 
hopen dat u allen een fijne vakantie hebt gehad 
en dat u en de kinderen goed zijn uitgerust om 
met frisse moed aan het nieuwe schooljaar te 
beginnen. Een nieuw schooljaar met weer 
genoeg nieuwe uitdagingen om nieuwsgierig en 
vol goede moed aan te beginnen. Wij kijken uit 
naar de samenwerking met u en uw kinderen. 
 
Informatiebijeenkomsten 
Volgende week zijn de informatie-
bijeenkomsten in alle klassen waarvoor we alle 
ouders en verzorgers uitnodigen, u krijgt 
belangrijke informatie over het schooljaar van 
uw kind. 

 Op maandag 10 sept  08.30 - 09.30 uur  gr 
3/4 

 Op dinsdag 11 sept 08.30 - 09.30 gr 1/2 

 Op dinsdag 11 sept 18.30 -19.30 uur gr 
5/6/7/8 

 
Inloopochtend 
Wij hebben de afgelopen jaren de goede 
gewoonte gehad om ouders bij de lessen te 
verwelkomen. Leerkrachten vinden het 
belangrijk om aan ouders te laten zien hoe zij 
lesgeven en wat zij van de kinderen 
verwachten. Ook dit jaar bent u elke 
donderdagochtend om 8.30u van harte welkom 
om een les in de klas van uw kind bij te wonen. 
 
 
 

Ouderbijdrage 
Aan het begin van het schooljaar wil ik u al gelijk 
vragen of u de vrijwillige ouderbijdrage van 
€20,- per kind zou willen betalen.  
De school gebruikt deze bijdrage voor het 
organiseren van de verschillende feesten op 
school, zoals bijvoorbeeld Sinterklaas. 
U kunt dit bedrag over maken op NL 96 INGB 
0005086330 t.n.v. Obs De Klimop o.v.v. 
Bijdrage ouderfonds. Wilt u ook de naam en 
groep van uw kind(eren) hierbij vermelden. U 
kunt deze bijdrage ook contant betalen bij de 
administratie of de leerkracht van uw kind. 
 
Betaal uw vrijwillige ouderbijdrage met de 
Stadspas!! 
Heeft uw kind een Stadspas? Dan kunt u vanaf 
schooljaar 2018 - 2019 hiermee uw vrijwillige 
ouderbijdrage voldoen. 
Scannen van de Stadspas 
U kunt de Stadspas van uw kind laten scannen 
bij Annet van der Voort, zij is op dinsdagochtend 
op school aanwezig. De gemeente zorgt daarna 
dat het bedrag voor de ouderbijdrage, inclusief 
het schoolreisje, op de rekening van de school 
wordt gestort. Wanneer de Stadspas gescand 
is, wordt genoteerd dat u de vrijwillige 
ouderbijdrage en het schoolreisje volledig heeft 
voldaan. Alleen voor leerlingen van groep 7 
en 8 die op een meerdaags schoolreisje 
gaan, wordt nog een extra bijdrage 
gevraagd. 
Regeling voor schooljaar 2018/2019 
Deze regeling is bedoeld om de scholen te 
ontlasten en om te voorkomen dat er twijfel 
ontstaat of leerlingen waarvoor de 
ouderbijdrage niet is voldaan mee mogen doen 
met de uitjes. Twijfelt u of uw kind recht heeft op 
een Stadspas? Neemt u dan contact op met de 
school of kijk op amsterdam.nl/pakjekans 
 
 
Namens het Klimopteam 
Paul van Hattem 

 



 

 

Vakantierooster 2018 – 2019: 
 

Herfstvak. 22-10-2018 t/m 26-10-2018 
Kerstvak. 24-12-2018 t/m 04-01-2019 
Voorjaarsvak 18-02-2019 t/m 22-02-2019 
Meivakantie 19-04-2019 t/m 03-05-2019 
Hemelvaart 30-05-2019 en  31-05-2019 
Pinksteren 10-06-2019 
Zomervak. 15-07-2019 t/m 23-08-2019 
 

Overige vrije dagen: 
Woensdag 10-10-2018 Studiedag 
Maandag 29-10-2018 Studiedag 
Maandag 07-01-2019 Studiedag 
Maandag 25-02-2019 Studiedag 
Dinsdag 26-02-2019 Studiedag 
Maandag 01-04-2019 Studiedag 
Vrijdag 17-05-2019 Studiedag 
Woensdag 29-05-2019 Studiedag 
Woensdag 26-06-2019 Studiedag 
 

Nieuws uit de Groepen: 
 
Groepen 1 en 2 
 
We zijn blij om alle kinderen weer terug op 
school te zien! Wat zijn ze gegroeid! 
We gaan er met z’n allen een heel fijn jaar van 
maken! 
 
telefoonnummer 
Wilt u alstublieft uw goede telefoonnummer aan 
de juffen doorgeven? Het is belangrijk dat u 
bereikbaar bent op dat nummer zodat school u 
in geval van nood kan bereiken! 
 
Informatie-ochtend  
Op dinsdag 11 september is er een informatie-
ochtend. Deze start om half 9 in de 
personeelskamer en zal ongeveer een half uur 
duren. We hopen dat er veel ouders zullen 
komen. 
 
Rapporten en gymspullen 
Heeft iedereen zijn rapport al mee naar school 
genomen? En hebben we van alle kinderen al 
een tasje met gymspullen ? Het zou fijn zijn als 
u met uw kind wilt oefenen met het zelf aan- en 
uitkleden, want dat kost ons veel tijd. Het kan 
ook helpen om uw kind die dag makkelijk 
zittende kleren aan te trekken… 
 
 
 

Pauzehapjes 
Voor onze nieuwe kinderen is het handig om te 
weten dat we in de ochtend fruit en water en 
tijdens de pauze brood en melkprodukt of water 
gebruiken. Chocolademelk, Wicky, croissants 
en koeken horen daar niet bij… 
 
Thema dierentuin 
We starten dit schooljaar met het thema 
“Dierentuin”. Als uw kind thuis een knuffel of een 
boek of een mooie plaat over dieren heeft dan 
mag het mee naar school genomen worden 
zodat we het in onze dierenhoek kunnen 
gebruiken. Na afloop krijgt uw kind alles weer 
mee naar huis. We zullen op 25 september een 
dagje naar Artis gaan maar daar krijgt u nog een 
brief over met nadere informatie. 
 
Groep 3 
 
Bliksemstart lezen en schrijven 
De kinderen van Groep 3 zijn op hun eerste 
schooldag gelijk gestart met het leren van 
letters. Zo hebben ze maandag de i geleerd en 
zijn de kinderen nu bezig met de letter k. Het 
schrijven van deze letters oefenen de kinderen 
ook gelijk. Dit is met de letter k nog best lastig. 
Deze letter heeft een lus en dat maakt het vooral 
moeilijk. Ook zijn de kinderen begonnen met 
rekenen. Hierbij gaat het nu vooral om de 
begrippen meer en minder, de getallen t/m 10 
leren schrijven.  
 
Inloopochtend 
Mocht u het leuk vinden om een keer een half 
uurtje in de klas mee te kijken dan kan dat op 
donderdagochtend van 08.30 uur t/m 09.00 uur.  
 
Juf Willemijn en Juf Barbara 
 
Babynieuws 
Hoera Juf Nienke is 
op 16 augustus 
bevallen van een 
gezonde zoon. Hij 
heet Melle. Met 
moeder en zoon gaat 
alles goed. Juf Nienke 
heeft gezegd dat ze 
snel een keer langs 
zal komen om Melle te 
laten zien. 
 



 

 

Even voorstellen 
Ik ben Willemijn, ik ben 23 jaar oud en ik kom uit 
Eindhoven. Sinds 1 augustus woon ik samen 
met mijn vriend in Amsterdam, hartstikke leuk! 
Nog leuker is dat ik tot en met vrijdag 14 
december de juf mag zijn van Groep 3. De 
kinderen en ik hebben al een hele goede start 
gemaakt en we hebben heel veel zin in de 
komende maanden!  
 

 
 
Groep 4 
 
Even voorstellen 
Dit schooljaar mag ik 
de juf zijn van Groep 4! 
Mijn naam is Dionne. 
Vorig jaar ben ik van 
de Pabo 
afgestudeerd. Sinds 
afgelopen augustus 
woon ik in Amsterdam. 
Ik kijk er naar uit om op 
de informatieochtend 
met de ouders van 
Groep 4 kennis te 
maken.  
 
Snappet 
De kinderen van Groep 4 zijn dinsdag gestart 
met het werken op tablets. Op de tablet maken 
de kinderen opdrachten van Rekenen voor de 
weektaak en Spellingopdrachten. Dit is 
woorden flitsen die ze dan goed moeten over 
typen. De kinderen vinden het erg leuk om op 
een tablet te werken. 
 
De Vreedzame School 
Naast de vakken als Rekenen, Taal en Spelling 
zijn we deze week ook met De Vreedzame 
School bezig. We hebben klassen regels 
gemaakt en klassen taakjes. Deze regels en 
taakjes hebben de kinderen met elkaar bedacht. 
Zo worden de kinderen verantwoordelijk voor 
elkaar maar ook voor de klas en school. 
 
Juf Dionne 

Groep 5 
 
Even voorstellen 
De school is weer begonnen! Op De Klimop zijn 
een aantal nieuwe Juffen en Meesters 
gekomen. Ik ben één van de nieuwe juffen. Mijn 
naam is Marja Hogerheiden en ik ben op dit 
moment de juf van Groep 5. Ik vind het leuk om 
les te geven aan Groep 5 omdat je dan o.a. les 
geeft in de vakken Aardrijkskunde, 
Geschiedenis en Biologie. De kinderen krijgen 
ook Engelse les. De komende weken gaan we 
ook werken aan het vertrouwen in elkaar 
krijgen, respect hebben voor elkaar, elkaar 
complimenten geven en het wennen aan een 
nieuwe juf. Ik heb er veel zin in mede omdat er 
allemaal top juffen en meesters op De Klimop 
werken, die elkaar helpen waar nodig. 
 
Schoolzwemmen:  
Aanstaande vrijdag 7 september begint het 
schoolzwemmen voor alle kinderen van Groep 
5 die nog géén zwemdiploma hebben. De 
zwemles is van 15.00 tot 15.45u in het 
Noorderparkbad. Na schooltijd vertrekken de 
kinderen lopend vanaf school en onder 
begeleiding van twee ouders, naar het 
zwembad. Na afloop van de zwemles is het de 
bedoeling dat elk kind door zijn/haar ouder(s) 
weer wordt opgehaald. U krijgt van Juf Marja 
twee verklaringen ter ondertekening voor uw 
akkoord voor de organisatie van de 
zwemlessen. Als u kunt helpen bij de 
begeleiding van het schoolzwemmen in groep 5 
dan kunt u zich opgeven bij Juf Marja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groep 6 
 
Welkom in Groep 6 
De kinderen van groep 6 zijn met groot 
enthousiasme begonnen aan het nieuwe 
schooljaar. We gaan er met zijn allen een goed 
en gezellig jaar van maken. Mochten er vragen 
zijn, u bent altijd van harte welkom! 
 
Meester Hans en Meester Paul 



 

 

Groep 7 
 
Even voorstellen 
Ja, dan mag ik een stukje over mezelf schrijven. 
Dat is niet zo makkelijk want waar gaat het dan 
over. Ik heet Alje Boek.  Vertel ik u verder  dat 
ik 64 jaar ben, getrouwd ben, al opa ben van 
een kleindochter of wil niemand dat weten. Of 
vertel ik u dat ik al 42 jaar voor de klas sta en 
daarvan meer dan 30 jaar in Amsterdam Noord 
heb gewerkt waar het toch het allermooiste is 
om te wonen en te werken. Ik weet het niet of u 
dat weten wil. 
 
Wat u misschien wel weten wil is dat ik het op 
de Klimop , het is pas een week, nu al naar mijn 
zin heb en we samen met de groep langzaam 
aan elkaar beginnen te wennen. Ik vond het 
afgelopen maandag ook heel plezierig om heel 
veel ouders al een hand te geven en zo toch ook 
met hen kennis te maken. De eerste week met 
de kinderen zit er op en we hebben samen goed 
ons best gedaan om er iets van te maken. Het 
is gelukt. We blijven er samen aan werken en 
dan gaat het nog beter lukken samen met 
ouders en kinderen kan het niet misgaan.  
 
Meester Alje  
 
Groep 8 
 
 
Welkom in Groep 8 
Lieve kinderen en beste ouders, allereerst van 
harte welkom in Groep 8. Het jaar dat voor velen 
van u wordt gezien als het jaar dat uw kind 
afscheid gaat nemen van de basisschool. Voor 
sommigen van u betekent dat ook een afscheid 
van De Klimop. Maaaaaaaar, zo ver zijn we nog 
lang niet want er staat een hele hoop te 
gebeuren dit jaar. Binnenkort starten wij met 
een project over zwerfvuil op het Mosveld. 
Hierbij gaat gefilmd worden en zullen de 
kinderen zelf de regie krijgen.  Ook doen wij met 
de Groepen 7 en 8 dit jaar mee aan het project 
Oorlog In Mijn Buurt. Tijdens dit project gaan de 
kinderen op bezoek bij ooggetuigen van de 2e 
wereldoorlog. De tijd dringt voor deze groep 
oudjes omdat deze er op een dag niet meer 
zullen zijn. Daarom is het belangrijk dat hun 
verhalen bewaard blijven. Tijdens deze 
activiteiten hopen wij de kinderen wakker en 
met eten op school aan te treffen. 

Uiteraard staat Groep 8 bekend als het jaar van 
de Cito eindtoets en de grote opbouw naar 
iedere week een toets. Dat gaat zeker 
gebeuren. Ook u kunt daarin een belangrijke rol 
spelen. De kinderen hebben van school een 
agenda gekregen en de eerste toets is al 
uitgedeeld. Controleer daarom vaak de agenda 
van uw kind. 
 
Informatie-avond 
Bij deze roepen wij op alle ouders van Groep 8 
te komen naar de informatie-avond aanstaande 
dinsdag 11 september om 18.30 uur. Tijdens 
deze avond worden er zéér belangrijke zaken 
besproken waaronder de Marokkoreis! Komt 
allen! 
 
Groeten, Meester Paul en Meester Dennie 
 
Afdeling Sport 
 
Sportdag Groepen 1, 2 en 3 
Op woensdag 3 oktober zal de sportdag voor de 
groepen 1,2 en 3 plaatsvinden. Deze sportdag 
zal worden gehouden op het schoolplein. Groep 
8 gaat helpen met het begeleiden van de 
groepjes maar we kunnen ook hulp van ouders 
gebruiken bij het schminken en het 
koekhappen. Lijkt dit u leuk? Kom dan even 
langs bij de groepsleerkracht van uw kind of bij 
meester Bart in de gymzaal op maandag, 
woensdag of donderdag. 
 
Sportieve groeten, 
 
Meester Bart! 
 
Verjaardagen in september 
 
01 sep Yousra Ait Youssef 
05 sep    Leona Aukkahat 
07 sep    Ace Bridgewater 
08 sep Mohammed Hussain 
09 sep Emilia Emilova 
14 sep Jagoda Wegrzyn  
19 sep Mohamed el Hannouti 
23 sep Robinho Cairo 
  Omar Dmirieh 
24 sep Anil Kaplan 
28 sep Juf Mireille 
 
Van Harte Gefeliciteerd en een hele fijne 
verjaardag toegewenst! 


