
 

 

 
 
 
 

Nieuwsbrief van OBS de Klimop Schooljaar: 2018/2019 Editie: 52 (01–11–18) 

Belangrijke data in november: 
06 nov   ‘Slaap je fit’-quiz! Groep 5/6/7 
08 nov   08.30 Schoolontbijt 
    09.15 Start Interactief Theater 
    14.30 Start naschools schoolorkest 
              19.00 Voorlichting PO-VO Groep 8 
09 nov   ‘Gezond zijn is fijn!’ Groep 3/4 
12 nov   Start oudergesprekken 
22 nov   15.00 M.R. 
05 dec   Sinterklaasviering, vanaf 12.00 uur vrij 
06 dec   Nieuwsbrief december gaat mee.  
 

Van de directie:  
 

Beste ouders, 
Vanwege een studiereis naar Vancouver, 
Canada zal ik komende week, van 5 t/m 9 nov., 
afwezig zijn. Tijdens mijn afwezigheid zijn 
onderstaande interne begeleiders afwisselend 
het aanspreekpunt voor ouders.  
Ma 5 nov.  Gerjanne Meedendorp 
Di 6 nov.  Sylvia Bron 
Wo 7 nov.   Sylvia Bron/Ingrid Schifflers 
Do 8 nov.  Gerjanne Meedendorp 
Vr 9 nov.  Ingrid Schifflers 
Mocht u echt iets dringends met mij willen 
bespreken dan vraag ik u een afspraak te 
maken na 9 november. 
 
Ouderbijdrage 
Nog niet van alle ouders hebben we de betaling 
van de vrijwillige ouderbijdrage van €20 per kind 
binnen. Graag wil ik benadrukken dat al het geld 
dat via de ouderbijdrage binnenkomt, 
rechtstreeks naar de feestelijke activiteiten voor 
de kinderen gaat. Hoe meer ouders deze 
bijdrage betalen, hoe meer leuke activiteiten de 
school kan organiseren. De leerkrachten zullen 
de ouderbijdrage ook bespreken tijdens de 
oudergesprekken. Als u al betaald heeft dan wil 
ik u hier hartelijk voor bedanken en is dit bericht 
niet voor bedoeld. 
 
Oudergesprekken 
Op maandag 12 november starten de meeste 
leerkrachten met de eerste oudergesprekken. 

Voor elk oudergesprek is in principe 30 minuten 
uitgetrokken, maar het gesprek zou  
ook korter uit kunnen vallen. Graag stellen we 
de ouders ruimschoots in de gelegenheid om  
vragen te stellen en meer te vertellen over hun  
kind(eren) en/of thuissituatie. Als het nodig is  
kunnen ouders ook iemand meenemen om 
tijdens het gesprek te tolken/vertalen. 
We roepen alle ouders op om zo mogelijke 
samen (vader en moeder) naar de 
oudergesprekken te komen. U krijgt geen 
uitnodiging voor de oudergesprekken maar u 
kunt intekenen op de intekenlijsten die bij elke 
groep komen te hangen. 
 
Nationaal schoolontbijt 
Voor donderdag 8 november om 08.30 uur 
nodigen wij dit jaar alle leerkrachten, ouders en 
kinderen uit om in hun pyjama op school te 
komen ontbijten. Aansluitend is er deze dag van 
09.15 tot 10.15u een interactief theater over 
opvoeding, voeding en bewegen voor de ouders 
die zich hiervoor hebben opgegeven. 
 
Schoolorkest 
Op donderdag 8 november gaat het 
schoolorkest weer van start. Alle kinderen van 
Groep 5 t/m 8 kunnen zich aanmelden om mee 
te doen. De kinderen die vorig jaar mee hebben 
meegedaan, mogen dit jaar ook meedoen. De 
kinderen mogen zelf het instrument kiezen 
waarop zij willen spelen. Het is wel de bedoeling 
dat zij in de klas al les hebben gehad op het 
instrument. 
Als kinderen zich voor het schoolorkest 
opgeven dan verwachten wij dat de kinderen 
elke donderdag aanwezig zijn bij deze 
happening. 
Meester Lex en meester Niek zullen het 
schoolorkest begeleiden. Opgeven kan bij de 
eigen juf of meester. 
 

Namens het Klimopteam         
Paul van Hattem 

 
 
 



 

 

Nieuws uit de Groepen 
 
De kleuterbouw 
 
Herfstwandeling 
De herfstwandeling die we voor de vakantie 
gemaakt hebben was heel leuk en de kinderen, 
moeders, oma en de juffen hebben nog allerlei 
nieuwe dingen geleerd over de natuur in de 
herfst. Er 
zullen wat 
foto’s op de 
website 
verschijnen. 
 
Nieuw Thema; het restaurant 
Volgende week starten we met ons nieuwe 
thema “restaurant”. We gaan het hebben over 
eten, uit eten gaan, tafel dekken met borden en 
bestek en nog veel meer. Als uw kind thuis 
boekjes of speelgoed heeft dat hier mee te 
maken heeft dan mag het mee naar school 
genomen worden. Aan het eind van het thema 
gaat het weer mee naar huis. 
 
Lampionnen Sint Maarten 
We zijn druk bezig met het maken van 
lampionnen zodat de kinderen straks Sint 
Maarten kunnen lopen. Wilt u een lampje met 
batterijen meegeven? 
 
Welkom nieuwe kinderen en even een 
reminder 
We willen alle nieuwe kinderen welkom heten! 
Wat fijn dat onze klassen weer wat voller 
worden! We willen alle ouders vragen om te 
zorgen voor gymkleding voor de gymlessen op 
woensdag van Meester Bart in de grote 
gymzaal. Een T-shirt en ’n korte broek is prima. 
Wilt u met uw kind het aan- en uitkleden 
oefenen! Het kost ons anders veel tijd voor en 
na de gymlessen. Het helpt als u uw kind 
makkelijke kleding aandoet op woensdag. 
 
Schoolontbijt 
Op donderdag 8 november mogen de kinderen 
(en de ouders die zich hebben opgegeven) 
gezellig in hun pyjama naar school komen om 
samen te ontbijten. De juffen en meesters doen 
ook mee! 
 
Groeten van alle Kleuterjuffen 
 

Groep 3 
 
Leren in Groep 3 
Groep 3 is na de herfstvakantie met Rekenen 
van start gegaan met erbij en eraf sommen. Hier 
zullen wij de komende tijd heel hard mee aan de 
slag gaan. Maar het gaat niet alleen goed met 
Rekenen, maar ook het leren lezen gaat super. 
Ze hebben vandaag zelfs al de letter(klank) ‘OE’ 
geleerd! Wij zijn in de klas elke dag heel hard 
aan het oefenen met lezen. Ook is het goed om 
thuis lekker veel te lezen. 
 
De Vreedzame School 
Met De Vreedzame School zijn wij nu bezig met 
het zelf oplossen van conflicten. Hierbij moeten 
de kinderen altijd proberen de gele pet op te 
zetten. Dit betekent dat zij een conflict op 
kunnen lossen zonder ruzie te krijgen. Ook dit 
gaat al erg goed.  
 
Groeten van Juf Willemijn 
 
Groep 4 
 
De tafels 
De leerlingen hebben de eerste tafels geleerd! 
Ze kennen de tafel van 2 en de tafel van 10. Als 
hulpmiddel gebruiken ze munten van twee euro 
en briefjes van tien euro. Vraag ze maar eens 
hoe ze dit doen, dan vertellen ze het aan u.  
 
De weektaak 
De leerlingen krijgen elke week een weektaak. 
Hier zitten veel verschillende oefeningen in. Op 
vrijdag krijgen ze de weektaak mee naar huis. 
Zo kunnen ze thuis laten zien wat ze gedaan 
hebben. Ze kunnen afmaken wat niet af was of 
het gewoon nog eens bekijken. Deze week 
zitten de themawoorden erbij. Het is goed om 
deze thuis nog eens door te nemen.  
 
Schoolontbijt  
We hebben heel erg veel zin in het schoolontbijt 
volgende week donderdag! We hopen dat veel 
papa’s en mama’s erbij kunnen zijn. Normaal 
beginnen we op donderdag met gym, dat zal 
deze donderdag dus niet zo zijn. Na het ontbijt 
gaan we alsnog lekker gymmen.  
 

Groeten van Juf Dionne 
 
 



 

 

Groep 5 
 
Even voorstellen 
Mijn naam is Renate ik ben 37 jaar en moeder 
van twee lieve kinderen Luuk (8) en Anna (6).  
In 2006 ben ik als leerkracht begonnen op de 
Rosaschool hier in Amsterdam-Noord. De 
laatste drie jaar werk ik als invalleerkracht op 
verschillende scholen in héél Noord-Holland. 
Het is erg leuk om kennis te maken met de 
verschillen binnen het onderwijs. Het werken op 
De Klimop voelt toch als een beetje vertrouwd! 
Ik heb er veel zin in om samen 
met groep 5 er een leerzame en 
gezellige tijd van te maken. 
 
Groeten van Juf Renate 
 
Huiswerk: 
Wij hebben voor de vakantie gemerkt dat er 
geregeld gevraagd wordt naar huiswerk. Ik heb 
toen tegen de kinderen gezegd dat iedereen 
kan beginnen met de tafels te herhalen. Deze 
keer sommen hebben de kinderen nodig bij het 
aanleren van iets nieuws. De deelsommen.  
Wanneer kinderen de keer sommen goed 
beheersen zullen de deelsommen ook 
makkelijker zijn.  
Daarna is klok kijken ook nog best lastig. Met 
name de digitale tijden.  
 
Engels:  
De kinderen zijn afgelopen woensdag 
begonnen met Engels. Wanneer de kinderen 
een hoofdstuk hebben behandeld zal dit ook 
getoetst worden.  
 
Groep 6 
 
Topografie 
Groep 6 is voor de herfstvakantie begonnen met 
de provincies van Nederland. Nu gaan 
we de provincies herhalen en later komen de 
grote steden erbij. De kinderen vinden  
dit vak leuk om te doen. 
 
Muziekinstrumenten 
Er worden grote vorderingen gemaakt door de 
kinderen bij het bespelen van de viool. 
Ook de djembélessen verlopen bijzonder 
succesvol! 
 
Groeten van Meester Hans 

Groep 7 
 
Hallo Muziek in Groep 7 
Verleden maand heb ik u iets verteld over de 
cello. Vandaag iets over de djembé lessen. Het 
lijkt een heleboel lawaai maar als je goed luistert 
zit er echt muziek in. Het lijkt makkelijk, maar 
elke klap op het vel is weer anders, sla je dicht 
bij de rand of in het midden het klink alle twee 
anders. De kinderen doen ontzettend hun best 
om het goed te doen en ook het samen in de 
maat blijven is niet zo maar gedaan. Ik heb een 
paar keer meegekeken en het ziet er heel goed 
uit. Als de lessen afgelopen zijn, volgt er een 
presentatie voor de ouders. Ik nodig u nu alvast 
van harte uit om die bij te wonen. 
 
Groeten van Meester Alje 
 
Groep 8 
 
Voorleeswedstrijd 
Maandag 15 oktober is evenementenbureau 
‘Epic Eight Squad’ ontstaan. Wij kregen de 
opdracht om een voorleeswedstrijd te 
organiseren voor de Groepen 4 t/m 7. Alle 
kinderen hebben een functie gekregen, na een 
teambesluit: 
 
De directeur (Tycho) zorgde ervoor dat hij op de 
hoogte bleef en stuurde hier en daar zijn team 
aan. Voor een goede planning heeft chef 
draaiboek (Sherien) gezorgd. Een goede 
logistieke (Jared) voorbereiding was zeer 
belangrijk om alle groepen op tijd en op de juiste 
plek in de gymzaal te krijgen, dit is goed gelukt. 
De styliste (Liandra) heeft gezorgd voor de 
styling van de jury, presentatrice en de gymzaal.  
 
De juryleden (Yussef, Souraya, Mohamed M.) 
hebben een professioneel 
beoordelingsformulier gemaakt om hun 
belangrijke taak goed te kunnen uitvoeren. De 
ontwikkelaar (Nazida) heeft mooie prijzen 
gemaakt voor de deelnemers. De presentatrice 
(Jasiera) heeft alle deelnemers fantastisch 
aangekondigd. Als journalist (Rüveyda) mocht 
ik dit stukje schrijven voor de nieuwsbrief. En de 
fotograaf (Mohammed H.) heeft alles 
vastgelegd op beeld waar we een mooie collage 
van hebben gemaakt.  
 



 

 

Deelnemers en de winnaars                                                                                              
Uit Groep 4 deed Anisa mee, zij heeft de 4e prijs 
gewonnen. Omar uit Groep 5 heeft de 3e prijs 
gewonnen. Een spannende strijd tussen Groep 
6 en 7, maar uiteindelijk ging Damian uit Groep 
6 er met de eerste prijs vandoor. En kreeg 
Maliyah uit Groep 7, de 2e prijs!                                                                                                                                    
 
Met vriendelijke groet, 
 
Epic Eight Squad  

 
 
 
 
 
 
Studiereis Marokko 
Voor de herfstvakantie zijn er negen kinderen 
met Meester Paul van Geffen, Juf Ingrid en 
Meester Dennie afgereisd naar Marokko. U kunt 
uzelf wel voorstellen dat dit een onvergetelijke 
ervaring is geweest. Wij hebben in Marokko drie 
scholen bezocht. Twee particuliere 
basisscholen en één school voor verstandelijk 
beperkte kinderen. Op één van de scholen 
hebben wij een complete dag meegedraaid en 
deze school (Annour) heeft ook de wens 
uitgesproken om in April 2019 naar Nederland 
te komen. Zo hopen wij ons doel van een 
uitwisseling alsnog te bereiken. Na de 
bezoeken hebben wij ook tijd gehad om het land 
te ontdekken en zijn wij op hele bijzondere 
plekken geweest. Mocht u meer willen weten 
over deze uitwisseling, kunt u altijd bij één van 
de leerkrachten terecht die mee zijn geweest. 
Wij vertellen u graag het verhaal. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informatie-avond PO-VO 
Op donderdag 8 november van 19.00 tot 20.30 
uur geeft het Voortgezet Onderwijs bij ons op 
school voorlichting over de stap van PO naar 
VO. Tijdens deze voorlichting vertellen de 
docenten hoe de overstap van de basisschool 
naar de middelbare school verloopt. De 
kernprocedure wordt doorgenomen met u. 
Uiteraard worden ook al uw vragen hierover 
beantwoord. Juf Ingrid en Meester Dennie zijn 
op deze avond ook aanwezig. 
 
Komt allen op donderdag 8 november van 

19.00 tot 20.30 uur! 
 

Verjaardagen in november 
 
02 nov Lexi Abear 

03 nov Ghassan Alsseed 

  Dina Bohassani 

05 nov Kelsey Assink 

  Romy Assink 

08 nov Morsal Azizi 

09 nov Lina Toufik 

13 nov Samira Agnaou 

14 nov Fabian Vogtschmidt 

  Juf Izabella 

15 nov Najib Rouidini 

16 nov Mouad Bark 

  Zarnaab Hussain 

  Zaineb Khan 

21 nov Juf Kathy 

22 nov Leandro van der Voort 

24 nov Yusuf Dag 

28 nov Demerrylio Themen 

29 nov Jilani Berchem 

 

Van Harte Gefeliciteerd en een hele fijne 

verjaardag !! 


