
 
 
  
 
 
 

Nieuwsbrief van OBS de Klimop Schooljaar: 2018/2019 Editie: 54 (07–01–19) 

Belangrijke data in januari: 
08 jan    Start toetsperiode Gr. 8 
10 jan    Voorstelling ‘Foei Vos’,  Gr. 1 t/m 4 
11 jan    Voorstelling ‘Boekfabriek, Gr. 5 t/m 8 
14 jan    Start toetsperiode, Gr. 1 t/m 7 
18 jan    Openbare les Hallo Muziek Gr. 1 t/m 4 
30 jan    Presentaties Hallo Muziek Gr. 5 t/m 8 
07 feb    Nieuwsbrief februari gaat mee 

 
Van de directie:  
 

Gelukkig nieuwjaar! 
Allereerst wens ik de kinderen en u namens het 
team van De Klimop een heel fijn en gezond  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bedankt! 
Graag wil ik alle ouders (en oma’s) die zo 
fantastisch geholpen hebben bij het verzorgen 
van het Sinterklaasfeest en de Kerstviering 
bedanken voor de geweldige hulp. Zonder jullie 
hulp was het ons niet gelukt zo’n gezellige 
decembermaand te vieren met de kinderen!  
Dank jullie wel! 
 

Toetsweken 
De komende twee weken, 14 tot 25 jan., worden 
er weer in alle klassen citotoetsen afgenomen. 
Zorgt u voor een uitgerust kind met een gezond 
ontbijt in hun maag? 
 

Leesouders gevraagd 
Wij zijn op zoek naar ouders die willen 
ondersteunen bij het leesonderwijs in de 
Groepen 3 en 4. Alle hulp is van harte welkom. 
U kunt zich aanmelden bij de juf Willemijn of juf 
Dionne. 
 

Muzieklessen, Hallo Muziek 
Begin februari zullen alle kinderen in Groep 5 
t/m 8 van instrument gaan wisselen. Nog voor 
deze wisseling willen alle kinderen graag aan 
hun ouders laten horen wat ze het afgelopen 
jaar hebben geleerd tijdens de koor –en 
instrumentlessen. Hiervoor organiseren we een 
presentatie voor ouders. Deze presentatie zal 
zijn op woensdagochtend 30 januari in de 
speelzaal.  
 

 Om 10.30 uur starten Groep 5 en 7  

 Om 12.45 uur starten Groep 6 en 8 
 

Wat de kinderen in Groep 1 t/m 4 hebben 
geleerd tijdens de muzieklessen kunt u tijdens 
de lessen op vrijdag 18 januari komen 
bekijken. Op de onderstaande tijden bent u van 
harte welkom in de speelzaal:  
 

 11.15 uur groep 1/2A  

 11.45 uur groep 1/2B 

 12.15 uur groep 3 

 13.00 uur groep 4 
 

 
Inschrijving naschoolse activiteiten 
In de week van 04 februari 2019 starten we met 
het 2e blok naschoolse activiteiten van wijsneus 
en de sportactiviteiten. De inschrijving voor alle 
naschoolse activiteiten kan alleen nog online 
gedaan worden via de website;  
https://sterrenmakers.nl/ 
U kunt uw kind(eren) voor maximaal één 
activiteit per dag aanmelden. Deelname met 
stadspas is gratis. Zonder stadspas is 
deelname aan een cursus €5,- De betaling voor 
Wijsneus gaat via een automatische incasso. 
Voor de sportactiviteiten kan er bij de eerste les 
betaald worden. Verderop in deze nieuwsbrief 
vindt u het aanbod van Wijsneus waar de 
kinderen uit kunnen kiezen. Ook hebben we een 
uitleg voor het online inschrijven toegevoegd.  
Mocht het u niet lukken om online in te schrijven 
dan is er dinsdag 15 en woensdag 16 januari 
om 8.30u iemand van Wijsneus op school 
aanwezig om u te helpen met inschrijven. 
 
Namens het Klimopteam 
Paul van Hattem 

https://sterrenmakers.nl/


Nieuws uit de groepen: 
 
Groepen 1 en 2 
 
Beste wensen 
We zijn blij om iedereen weer te zien en om de 
verhalen over de vakantie en het vuurwerk te 
horen. We wensen iedereen een heel fijn 2019! 
 
Gymkleding 
We willen u helpen herinneren om de 
gymkleding weer mee naar school te nemen! 
Wilt u de gymkleding niet onder de kleren 
aantrekken want dan lopen ze de hele dag in de 
kleren waarin ze gymmen. Wilt u uw kind op 
woensdag makkelijk zittende kleding en 
schoenen met klittenband aandoen? We 
merken dat u als ouder nog wat vaker moet 
gaan oefenen met aan en uitkleden. De 
kinderen vinden het heel fijn als ze dat zelf 
kunnen!  
 
Thema bouwen 
We zijn begonnen met ons nieuwe thema 
“bouwen”. De kinderen maken kennis met 
allerlei dingen die bij bouwen horen. We denken 
dan aan gereedschap, bakstenen, cement en 
andere bouwmaterialen. Heeft uw kind 
speelgoed of boeken of iets anders over 
bouwen dan mag dat mee naar school 
genomen worden. 
 
Prietpraat 

- Met welke maand beginnen we nu in het 
nieuwe jaar? Malle Jari weet Romy… 

- Mochine heeft in de vakantie oliebollen met 
geschminkte krentjes gegeten…. 

 
 
Slimme kleuters 
Wanneer een kind zich in de Groepen 1/2 op 
meerdere gebieden sneller dan gemiddeld 
ontwikkelt, is de kans groot dat het kind meer- 
of hoogbegaafd is. Een kleuter met een 
ontwikkelingsvoorsprong is in meerdere 
opzichten ‘anders’ dan de meeste kinderen. 
Daarom heeft zo’n kind ook een andere aanpak 
nodig om zich optimaal te ontwikkelen. 
 
Door in gesprek te gaan met ouders en de 
eerste weken goed te observeren weet de 
leerkracht wat en kind nodig heeft om hem te 
begeleiden in zijn/haar ontwikkeling. 
 

De kinderen die zich gemiddeld sneller 
ontwikkelen hebben opdrachten nodig  die ze 
uitdagen in hun denken, spelen en leren. 
Hiervoor is een kist met materialen aanwezig 
waarmee kinderen uitgedaagd worden om zelf 
oplossend bezig te zijn. 
 
Het zijn voor kinderen vooral gewoon spelletjes, 
maar de spellen zorgen ervoor dat kinderen 
creatief moeten nadenken over de oplossingen. 
Verder hebben we in de groep een taal- en 
rekenmap met extra  plusopdrachten. 
Er zijn opdrachten die kinderen alleen kunnen 
maken, maar ook in tweetallen en soms met 
een groepje. 
 
Wij vinden het op onze school belangrijk dat alle 
kinderen zich op hun eigen niveau kunnen 
ontwikkelen, dus ook de kinderen die meer 
uitdaging nodig hebben.  
 
Groeten van de Kleuterjuffen 
 
Groep 3 
 
Theatervoorstelling in de Krakeling 
Donderdag 17 januari gaan wij samen met 
groep 4 naar een voorstelling in de Krakeling. 
De komende week zijn wij ons op de 
voorstelling aan het voorbereiden d.m.v. allerlei 
workshops. Om de theatervoorstelling goed te 
laten verlopen ben ik nog op zoek naar één 
ouder die het leuk lijkt om mee te gaan. Wij 
worden om 09.30 uur met de bus opgehaald en 
rond 11.30 uur weer terug gebracht. 
 
Groeten van Juf Willemijn  
 
Groep 4 
 
Theater 
In Groep 4 zijn we  druk met theater. We krijgen 
les van echte toneelspelers en vandaag hebben 
we ook een voorstelling bekeken. We leren hier 
heel veel, bijvoorbeeld presenteren.  
 
Tafeldiploma 
Na twee weken vakantie zijn we ook weer hard 
aan het werk. We gaan nu voor het 
tafeldiploma! In de klas en thuis oefenen we met 
de tafels. Om de beurt zeggen we een tafel op 
en als we hem goed hebben krijgen we een 
sticker. Bij 10 stickers ontvangen we een echt 
tafeldiploma.  
 
Groeten van Juf Dionne 



Groep 5 
 

Terug van zwangerschapsverlof 
Wat had ik een warm welkom in Groep 5, vlak 
voor de kerstvakantie. Wat fijn om (weer) de juf 
te mogen zijn van deze gezellige groep 
kinderen! U zult mij elke dag in Groep 5 vinden 
en op vrijdag zijn Juf Barbara en ik samen. 
 

Kerstdiner 
Vlak voor de kerstvakantie hebben we met zijn 
allen kerst gevierd met een kerstdiner. Dank u 
wel voor alle heerlijke dingen die u kwam 
brengen, wij hebben er van gesmuld! 
 

Thuis ook Rekenen? 
De afgelopen weken zijn de kinderen druk bezig 
geweest met het oefenen van bijvoorbeeld 
geldrekenen, spelling, digitale tijd en 
nieuwsbegrip. Allemaal oefeningen die helpen 
om de cito toetsen die ze volgende week gaan 
maken, goed te kunnen begrijpen. Ook thuis 
kan geoefend worden om sommige leerstof 
sneller of beter te snappen. Zo kunt u 
bijvoorbeeld met uw kind de tafels 1 tot en met 
10 (blijven) oefenen. En dan niet alleen in de 
juiste volgorde maar zeker ook door elkaar. Elke 
dag een paar keer oefenen helpt al! Ook 
klokkijken op de “gewone” en digitale klok en 
het rekenen met geld kunt u thuis oefenen.  
 

Huisbezoeken 
Ik ga de komende maanden proberen bij zoveel 
mogelijk kinderen op huisbezoek te gaan. Ik zal 
daarvoor met u een afspraak maken, maar u 
kunt ook gerust bij mij langskomen om iets af te 
spreken.  
 

Groeten van Juf Nienke  
 

Groep 6 

 
Schooltuinen 
Vijf februari gaan de schooltuinlessen van start. 
We beginnen met drie binnenlessen. Daarna, in 
april, gaan we echt aan de slag met zaaien  in 
onze tuintjes. In de vorige nieuwsbrief heb ik al 
vermeld, dat onze groep, en dat is heel 
bijzonder, gefilmd gaat worden. U krijgt hierover 
nog een aparte brief.  
 
CITO-toeten 
Volgende week gaan de kinderen ook weer de 
cito-toetsen maken. Afgelopen half jaar heeft 
iedereen goed zijn best gedaan, dus we 
verwachten met zijn allen mooie resultaten. 
 
Groeten van Meester Hans 

Groep 8 
 
Bedankt voor het heerlijke eten! 
Jeetje, wat stond er veel eten op tafel tijdens het 
allerlaatste kerstdiner voor de kinderen van 
Groep 8 op De Klimop. De kinderen krijgen 
steeds meer het besef dat ze bepaalde 
activiteiten voor het laatst doen en daar is het 
kerstdiner er eentje van. Er stond niet alleen 
veel eten op tafel maar het was ook nog eens 
allemaal erg lekker!! Bedankt voor het koken, 
bakken, braden en smoren; wij hebben 
genoten. 
 
Cito-LVS toetsen en eindadvies 
De kinderen in Groep 8 zijn op dit moment 
keihard aan de slag met de laatste 
LeerlingVolgSysteemtoetsen van dit schooljaar. 
Zodra deze toetsen afgerond zijn komen 
Meester Paul (Directie), Juf Ingrid Schifflers 
(Interne Begeleiding), Meester Paul en Meester 
Dennie bijeen om voor uw kind het juiste 
eindadvies op te stellen. Zodra wij dit gedaan 
hebben, nodigen wij u uit op gesprek. De 
gesprekken vinden plaats in de laatste week 
van januari. Dit is ook de week dat de meeste 
VO-scholen (Voortgezet Onderwijs) starten met 
de open dagen. Bij dit gesprek verwachten wij 
uw kind ook. Uw kind krijgt immers zijn of haar 
advies te horen. Zodra wij zicht hebben op de 
data voor de gesprekken, laten wij dit direct aan 
u weten, 
 
Open dagen VO scholen   
In de klas hebben wij een muur gemaakt met 
daarop alle posters, flyers en data van de open 
dagen van alle VO-scholen die ons informatie 
gestuurd hebben. Onze tip is, kijk niet alleen op 
één VO-school maar ga met uw kind ook naar 
verschillende scholen toe. Tijdens een open 
dag is het altijd zo dat een school er tiptop uit 
ziet maar op open lesmiddagen en van 
verhalen/ervaringen van bekenden van u, krijgt 
u een nog completer beeld. 
 
In ieder geval bezoeken wij op 25 januari van 
13.00 uur tot 15.00 uur het Bredero 
Beroepscollege op de Meeuwenlaan. Tijdens 
deze activiteitenmiddag zijn alle stromingen van 
het Bredero Beroepscollege aanwezig. Van 
VMBO-B tot VWO. Houdt u er alstublieft 
rekening mee dat wij later op school terug zullen 
zijn. Mag uw kind vanaf de Bredero alleen naar 
huis, laat dit ons graag even weten. 
 
Groeten van Meester Paul en Meester Dennie 



Groepen 6, 7 en 8 
 
Techniek in de bovenbouw 
Samen met de Groepen 6, 7 en 8 gaan we ons 
de komende weken bezighouden met techniek. 
We zijn deze week begonnen met het maken 
voor een overspanning, een brug, die van de 
techniekhoek de oversteekt maakt naar de vloer 
voor groep zeven. Dat lijkt een makkie maar er 
moet natuurlijk ook iets over heen kunnen en 
een lange platte brug is niet sterk genoeg. We 
moeten gebruik maken van ondersteuningen en 
moeten dus constructies maken. Maken we 
pijlers naar beneden die steun op de vloer van 
de begane grond, of maken we steunen naar de 
zijkant zodat de zijkant de druk op kan vangen. 
Of maken we bogen zodat de gemaakte boog 
het wegdek van de brug niet door laat zakken. 
We gaan het allemaal meemaken maar over 
drie weken moeten ze er zijn. In de tussentijd 
kunt u elke dag de resultaten bewonderen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Groeten van Meester Alje 
 
 

 
 

 

 

Verjaardagen in Januari 
 

01 jan Adam Baghach 

  Nour Hasan 

04 jan Aiden van Wijnbergen 

10 jan Tufan Kandemir 

11 jan Senna Gill 

14 jan Safa Ouzzine 

16 jan Sarissa Brakele 

18 jan Juf Tremaine 

22 jan Sumaya Abukar 

24 jan Valencia Alberg 
 

Van Harte Gefeliciteerd en een hele 

fijne verjaardag !! 

 
Extra informatie VO 
Ook dit jaar krijgen de ouders van de kinderen 
uit Groep 8 de keuzegids VO. In deze gids staan 
alle VO-scholen in Amsterdam. Ook kunt u 
kijken op www.scholenopdekaart.nl  
Op deze website vindt u alle middelbare 
scholen in Amsterdam en omstreken! 
 
  

http://www.scholenopdekaart.nl/

