Nieuwsbrief van OBS de Klimop

Schooljaar:

Belangrijke data in december:
06 dec 08.30 Sintversiering school opruimen
07 dec 08.30 School versieren Kerst
13 dec 13.30 Afscheid Fatiha
20 dec 18.00 - 19.30 Kerstdiner
21 dec 08.30 Kerstversiering opruimen.
-------------------------------------------------------------22 dec t/m 6 jan Kerstvakantie
-------------------------------------------------------------07 jan Studiedag, Groep 1 t/m 8 vrij
08 jan Eerste schooldag 2019
10 jan Nieuwsbrief januari gaat mee

Van de directie:
Kerstversiering
Na een zeer geslaagd Sinterklaasfeest is
Sinterklaas weer vertrokken en rust hij
inmiddels lekker uit in zijn eigen Spanje!
Morgen, 7 december gaan wij de school
versieren voor de Kerst. Hierbij kunnen wij uw
hulp goed gebruiken. Heeft u tijd en vindt u het
leuk om te helpen dan bent u om 08.30 uur
van harte welkom. De koffie staat klaar.
Afscheid Fatiha
Zoals u verderop in deze nieuwsbrief kunt
lezen moet Fatiha helaas stoppen als
oudercontactmedewerker in de ouderkamer.
U kunt haar persoonlijk bedanken op
donderdag 13 december van 13: 30 tot 15:00
uur op de Klimop in het speellokaal.
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Kerst
Donderdag 20 december vieren wij Kerst en
gaan wij ’s avonds genieten van een heerlijk
kerstdiner. ’s Morgens om 08.30 uur starten we
de dag met een muzikale verrassing. De
kinderen hebben deze dag gewoon les tot
14.15 uur. ’s Avonds gaat om 17.45 uur de
deur open en dan mogen de ouders hun
kinderen naar hun eigen klas brengen. Wilt u
uw kind een eigen bord en bestek meegeven?
Het is handig als u de borden en/of schalen
wilt voorzien van een naam, zodat de schalen
na het kerstdiner ook weer bij de goede
eigenaar terechtkomt.
Er zullen per klas 2 hulpouders gevraagd
worden om in de klas te helpen bij het
Kerstdiner. Alle andere vaders en moeders zijn
van harte welkom in het speellokaal om te
genieten van een drankje en een gezellig
samenzijn.
Het kerstdiner is om 19.30 uur afgelopen en
dan kunnen alle kinderen door hun ouder(s) uit
de klas worden opgehaald. Vrijdag 21
december hebben de kinderen les tot 14.15
uur.
U krijgt nog een aparte brief over de viering
van Kerst op school. Mocht u nog vragen over
de Kerstviering op school hebben dan kunt u
altijd terecht bij de leerkracht van uw kind.
Namens het Klimopteam
Paul van Hattem

Nieuws uit de groepen:
De Voorschool
Bij deze moeten wij u helaas mededelen dat
Fatiha Kaddouri ons gaat verlaten. Wij zijn
voor
het
inzetten
van
de
oudercontactmedewerkers afhankelijk van
subsidie. En daarover hebben wij slecht
nieuws. De subsidie loopt terug. Voor de
komende jaren krijgen wij zo weinig geld, dat
wij de ouderbetrokkenheid anders gaan
organiseren. Daarom zullen we afscheid gaan
nemen
van
de
functie
oudercontactmedewerker. Wij zullen alle
oudercontactmedewerkers helpen bij het
vinden van ander werk of - indien mogelijk - bij
herplaatsing in een andere functie.
Voor locatie De Klimop betekent het dat wij
binnenkort afscheid nemen van Fatiha
Kaddouri. Om haar te bedanken en succes te
wensen bij het vinden van een nieuwe
toekomst, nodigen wij alle ouders, verzorgers,
kinderen en directe collega’s uit om bij haar
afscheid aanwezig te zijn. Het afscheid zal
plaatsvinden
op:
Donderdag 13 december
13:30 tot 15:00 uur
Speellokaal van De Klimop

De kleuterbouw
Zingen voor de Sint
We willen alle ouders die maandag met ons
mee hebben gezongen in de speelzaal hartelijk
bedanken!! We vonden het super dat er zoveel
ouders waren en dat u zo enthousiast hebt
meegezongen en meegedanst! Samen met u
was het nog veel leuker!
Sintviering
Wat was het een geweldig Sinterklaasfeest! De
kinderen en de juffen hebben zoveel plezier
gehad en we zijn heel blij met alle prachtige
cadeaus! Het is toch elk jaar weer zo knap dat
het lukt om elk kind blij te maken! Dank u
Sinterklaasje en tot volgend jaar!
Groeten van de Kleuterjuffen

Kerst
Om meteen maar door te gaan in de
kerstsfeer… We hebben de laatste paar weken
als thema natuurlijk Kerst! Als u thuis
kerstspullen heeft die we kunnen gebruiken bij
de versiering van de klas dan kunt u dat
natuurlijk weer meegeven. Wilt u aan uw kind
een kaarsje in een bakje, een bord, een beker
en bestek in een plastic tasje meegeven? En
wilt u niet vergeten op alles de naam van uw
kind te zetten? Alvast bedankt!
Kleding over?
We willen u vragen of u misschien thuis wat
kleding overheeft die uw kind niet meer aan
kan. Wij kunnen dit heel goed gebruiken voor
kinderen die een ongelukje hebben. We
denken dan aan onderbroekjes en bijvoorbeeld
joggingbroeken die vaak meer kinderen
passen.
Makkelijke kleding
Ook willen we u nogmaals vragen uw kind op
gymdagen makkelijk zittende kleding en
schoenen aan te trekken. Met zo veel jonge
kinderen is het voor de juffen veel werk om
iedereen te helpen met aan en uitkleden.
Bovendien is het heel goed voor het
zelfvertrouwen van uw kind als het dit allemaal
zelf al kan!

Groep 3
Sinterklaas
Het sinterklaasfeest op 5 december was een
groot succes. De kinderen van groep 3 hebben
er erg van genoten en waren bovendien erg blij
met hun cadeaus.
Hard&werken
De kinderen van Groep 3 hebben de afgelopen
tijd heel hard gewerkt. Zij kunnen zelfs al 20
minuten stil werken! Hartstikke knap. Wij zijn
nu begonnen met de tweetekenklinkers, zoals
de eu, ie, ei. Dit is nog een beetje lastig, maar
ze doen hartstikke goed hun best.
Lezen
Voor na de kerstvakantie ben ik op zoek naar
ouders die het leuk vinden om ’s ochtends te
lezen met een klein groepje. Dit zal op dinsdag
t/m vrijdag zijn van 08.30 – 08.45 uur. Lijkt je
dit leuk? Laat dat mij dan even weten.
Groeten van Juf Willemijn

Groep 4

Groep 7

Winterwandeling met de NME
Vorige week hebben wij een winterwandeling
gedaan! We hebben door het Noorderpark
gelopen en zagen allemaal bijzondere natuur.
Meester Thomas van Natuureducatie was met
ons mee. We konden al onze vragen aan hem
stellen. We hebben bijvoorbeeld geleerd hoe
groot een mol is doordat we molshopen
bekeken hebben. Het was een groot succes!

Muziek
U zult wel denken, daar heb je hem weer met
zijn muziek. Het is toch wel leuk om daar iets
over te vertellen. Afgelopen week hebben we
met de twee groepen samen gespeeld en het
klonk als een klok. Als de uiteindelijke
presentatie er is zult u kunnen genieten van
een prachtig concert. Zo langzaamaan gaan
we naar het eind van het kalender jaar toe en
we hebben ons Sinterklaasfeest al achter de
rug. Er waren veel surprises en hier en daar
een gedicht, maar je kan heel goed zien dat er
werk van was gemaakt en daar ging het om.
We naderen de kerst met rasse schreden en
ook daar zien we
naar uit. Namens de
kinderen wens ik u allemaal vast een prettige
kerstvakantie en ook zeker een voorspoedig
begin.
U ziet, er zit muziek in.

Groeten van Juf Dionne

Groep 5
Sintviering
De kinderen van Groep 5 hebben gisteren een
hele gezellige dag gehad met mooie
surprises.
Oudergesprekken
Nu alle oudergesprekken achter de rug zijn wil
ik jullie vragen om met uw kind goed te
oefenen met de keersommen en het
klokkijken.
Juf-Nienke
Vorige week was juf Nienke even op school
met haar zoontje Melle. Dat was erg gezellig
en wij kijken dan ook allemaal uit naar dat ze
vanaf 17 december weer zal werken.
Komt-u-ook?
Mochten er nog ouders zijn die morgen (vrijdag
7) december kunnen helpen met de
school/klas te versieren zijn jullie van harte
welkom.
Groeten van Juf Barbara

Groep 6
Schooltuinen
Groep 6 gaat volgend jaar meedoen met de
schooltuinlessen. Aangezien de schooltuinen
eerdaags 100 jaar bestaan, wordt er hierover
een film gemaakt. Onze groep is uitgenodigd
om aan deze film mee te werken. Wij zijn daar
erg blij om. In de film is er veel aandacht voor
de natuur en vooral ook voor de kinderen die
een jaar aan de slag gaan. U wordt hierover
nog nader geïnformeerd.

Groeten van Meester Alje

Groep 8
InterSint&Kerst
De Sint zit vandaag weer op zijn schuit terug
naar het warme land en laat ons met een
voldaan maar koud gevoel achter. Gelukkig
kunnen wij de kou opvangen door de klas met
kerstversiering en lichtjes aan te kleden. Mocht
u thuis nog (kerst)versiering of verlichting over
hebben, houden wij ons aanbevolen.
Klassenvergadering
Nog voor de kerstvakantie gaan wij met de
klas een klassenvergadering overleggen.
Hoofdpunten zullen zijn; Kamp Groep 8 en een
beloning die de klas ontvangt nadat de klas
een opstekerbingo heeft behaald. Voor iedere
drie klassikale opstekers, ontvangt de klas één
bingobal. Helaas viel er nog geen bingo maar
die gaat vlot komen doordat de kinderen veel
opstekers verdienen. Ga zo door!
Na de kerstvakantie
Direct na de kerstvakantie starten wij in Groep
8 met de M8 toetsen van Cito. De uitslagen
van deze toetsen worden meegenomen in het
definitieve schooladvies voor uw kind. Nog in
januari ontvangt u een uitnodiging voor het
adviesgesprek. Wilt u er alstublieft zorg voor
dragen dat uw kind uitgerust en goed gevoed
op school verschijnt?

Groeten van Meester Hans
Groeten van Meester Paul en Meester Dennie

Verjaardagen in december
01-12
02-12
04-12
12-12
15-12
16-12
18-12
20-12
21-12
22-12
24-12
29-12

Mariam Benkaddour
Malik Baghach
Batuhan Dinc
Adam Kaddouri
llashanty Tromp
Marianne Andre Nzinga
Tafsut Ouarrouch
Louange Andre Nzinga
Khaylon Sterling
Mohamed el Mahdioui
Yussef Issa
Masi Begzad
Moussa Ouzzine
Anas Azoum
Ravi Wijnbergen

Alvast van Harte Gefeliciteerd en een hele
fijne verjaardag !!

