
 
 
  
 
 
 

Nieuwsbrief van OBS de Klimop Schooljaar: 2018/2019 Editie: 55 (07–02–19) 

Belangrijke data in februari: 
05 feb    1e binnenles schooltuinen, Groep 6 
06 feb    2e dag schoolvoetbal groep 7/8 
15 feb    De kinderen krijgen hun rapport          
-------------------------------------------------------------- 
18 feb - 22 feb Voorjaarsvakantie 

----------------------------------------------------- 
25 feb    Studiedag, groep 1 t/m 8 vrij 
26 feb    Studiedag, groep 1 t/m 8 vrij 
01 mrt     Wilgen knotten Groep 8 
07 mrt    Nieuwsbrief maart gaat mee 

 
Van de directie:  
 
Het 1e cijferrapport 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Na de voorjaarsvakantie (week 10 en 11) 
starten wij met de eerste ronde 
rapportgesprekken. Het betekent dat u op 
vrijdag 15 februari het rapport meekrijgt naar 
huis. U heeft dan twee weken de tijd om het 
rapport door te nemen en eventueel vragen te 
verzamelen die u aan de juf of meester van uw 
kind wilt stellen. Wij beantwoorden al uw vragen 
graag tijdens de halfuursgesprekken. 
 
Belangrijk is dat wij in het bezit zijn van de 
rapportmap van uw kind. Op deze manier 
blijven alle rapporten netjes en behouden in de 
map. Voor kinderen die nog nooit een rapport 
hebben gekregen op De Klimop, hebben wij 
uiteraard een nieuwe rapportmap. 
 
Na de voorjaarsvakantie (week 9; 27, 28 en 29 
februari) komt er een intekenlijst aan de deur te 
hangen van de klas waar uw kind in zit. Daar 
kunt u aangeven wanneer u het gesprek wilt 
hebben. 
 
Toestemmingsformulier ICT 
Tijdens het rapportgesprek wordt er ook een 
toestemmingsformulier social media met u 
overlegd. De vraag is of wij maar bijvoorbeeld 
ook de schoolfotgraaf foto’s van uw kinderen 
mogen maken en gebruiken op onze 
website/facebook etc.   

Ouderbijdrage 
Aan het begin van dit kalenderjaar wil ik u 
vragen of u de vrijwillige ouderbijdrage van 
€20,- per kind zou willen betalen.  
De school gebruikt deze bijdrage voor het 
organiseren van de verschillende 
feestelijkheden op school. 
U kunt dit bedrag over maken op NL67 RABO 
0329 0486 51 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. 
Als u al betaald heeft dan wil ik u heel hartelijk 
bedanken en geldt deze oproep 
vanzelfsprekend niet voor u 
 
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 elke 
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 
 



Nieuws uit de groepen 

 
Groepen 1 en 2 
 
Thema Bouwen 
In Groep 1/2 hebben we de afgelopen weken 
gewerkt aan het thema Bouwen. De kinderen 
zijn druk bezig geweest met gereedschap, 
timmeren , zagen en bouwen. We zijn met de 
kinderen de buurt ingegaan om te kijken wat er 
voor huizen in de buurt staan. 
 
Thema winter 
Het nieuwe thema is Winter. We hebben al 
gewerkt over de sneeuw. Er zijn mooie 
sneeuwpoppen gemaakt. De kikkers van  kikker 
in de kou zijn goed gelukt, alle      kinderen zijn 
trots op hun werk.  
 
Gymkleding 
Denkt u nog even aan de gym kleding, Een 
korte broek en t-shirt is voldoende. Als u 
de     kleding in een tas doet bewaren wij die op 
school. We willen geen gym kleren onder de 
kleding. 
  
Inloopochtend  
Vindt u het gezellig om een keer in de klas te 
kijken naar wat wij allemaal leren, u bent 
op       donderdagochtend van 8.30-9.00 uur van 
harte welkom. Uw kind zou het leuk vinden als 
u komt kijken. 
 
Reservekleding 
Heeft u thuis nog kleding die wij kunnen 
gebruiken voor kinderen die wel eens een 
ongelukje hebben, dan willen wij dat graag 
hebben. 
 
Groeten van de kleuterjuffen 
 
Groep 3 
 
Lezen met ouders is van start! 
Vanaf maandag 4 februari wordt er elke ochtend 
een kwartier gelezen met juf Sandra en de 
moeders van Safouan en Moussa. Op dinsdag 
en vrijdag zoek ik nog één ouder die het leuk lijkt 
hier aan mee te helpen. Lijkt u dat wat? Laat mij 
dit dan even weten. 
 
 
 
 
 
 

Huisbezoek 
Op het raam bij Groep 3 hangt een lijst met 
namen bij wie ik graag nog een keer langs zou 
willen komen. Staat uw kind hier nog tussen? 
Dan spreek ik graag een datum met u af om 
langs te komen. 
 
Groeten van Juf Willemijn 
 
Groep 4 
 
Klokkijken analoog en digitaal 
In Groep 4 leren we nu ook de hele en halve 
uren bij de digitale tijd. U kunt dit thuis ook met 
ons oefenen, we zijn er al best goed in! 
 
Taal en Spelling 
We zijn met Taal en Spelling in Thema 5 
aangekomen. Thema 5 gaat over 
dierenmanieren. Dit vinden we een zeer 
interessant onderwerp. De themawoorden van 
dit Blok hebben we mee naar huis genomen 
zodat we thuis ook kunnen oefenen. Om alvast 
een beetje in de sfeer te komen hebben we 
dieren gekleid en geverfd. De dieren zijn heel 
erg mooi geworden. Naast een leuk resultaat 
was het ook nog erg gezellig om te knutselen 
met klei. We kregen lekkere vieze handen en 
zongen ondertussen gezellige liedjes. 
 
Groeten van Juf Dionne 
  
Groep 5 
 
Toetsen 
De citotoetsen zijn achter de rug, de resultaten 
zijn bekend. De een is tevreden met zijn of haar 
resultaten, de ander wil ze graag verbeteren. 
We zullen daar in de klas mee aan de slag gaan, 
maar u kunt thuis ook helpen de resultaten te 
verbeteren. Door te oefenen met lezen, 
klokkijken of de tafels helpt u uw kind weer een 
stapje verder.  
Na de vakantie zal ik de resultaten met u 
bespreken tijdens de oudergesprekken. 
 
Spelletjesmiddag 
Omdat we naast hard werken ook zo nu en dan 
moeten ontspannen hebben we volgende week 
vrijdag 15 februari een spelletjesmiddag. Alle 
bord- en kaartspelletjes zijn welkom.  
 
 
 
 
 



Taal 
Elke week leren we tijdens de taalles de 
betekenis van nieuwe woorden en nieuwe 
uitdrukkingen. Ik geef per thema (elke drie/ vier 
weken) de themawoorden mee naar huis zodat 
u ook thuis de betekenis van die woorden en 
uitdrukkingen kunt oefenen. 
 
Rekenen 
U weet dat we druk zijn met het oefenen van de 
tafels. We hebben de afgelopen weken gemerkt 
hoe belangrijk het is dat iedereen alle tafels 
kent. Niet alleen voor het maken van de 
deelsommen, ook voor het maken van 
keersommen over het tiental (bijvoorbeeld 
8x12) is het heel fijn om de tafels te kennen. 
Oefent u mee?  
 
Als u vragen heeft over bijvoorbeeld het 
lesprogramma of over wat u thuis kunt oefenen 
met uw kind, kom gerust langs dan laat ik het 
zien of leg ik het uit!  
 
Groeten van Juf Nienke 
 
Groep 6 
 
De eerste schooltuinles 
Wij hebben afgelopen dinsdag de eerste 
binnenles gehad van het schooltuinprogramma. 
Juf Sonja heeft het één en ander verteld over 
wat wij dit jaar gaan doen met onze tuintjes. Ze 
vertelde o.a. het volgende; De tuintjes zijn 6 
vierkante meter groot, sommige plantjes 
worden opgekweekt in de kas en we krijgen in 
totaal  20 buitenlessen en 5 binnenlessen. De 
eerste binnenles werd afgesloten met 
een  speurtocht. Het was erg leuk en leerzaam. 
 
Groeten van Meester Hans 
 
Groepen 6, 7 en 8 
 
Over de brug of een brug te ver.. 
Een paar weken geleden vertelden we u dat we 
met de Groepen 6, 7 en 8 gingen beginnen met 
een techniek onderwerp. We hebben toen 
gekozen voor het maken van bruggen. 
Belangrijk hierbij was en is de constructie. 
 
 
 
 
 
 

Je kan niet zo maar een wegdek neerleggen en 
er dan van zeggen, Klaar. Zo werkt het niet en 
de kinderen moesten dan ook op zoek naar een 
manier om het wegdek te steunen opdat het niet 
zou knikken als er iets overheen zou gaan. 
 
 
 
 
 
 
Veel kinderen zochten het in veel plakband 
maar dat hielp niet veel, andere kinderen 
maakten de rollen kranten dikker maar ook dat 
was niet de goede oplossing. Uiteindelijk, na het 
zien van veel bruggen op internet, kwamen de 
bogen en de kruisconstructies in beeld en we 
zagen tot ons grote plezier allerlei 
overspanningen ontstaan die over de 
techniekhoek naar de andere kant gelegd 
konden worden. Het zag en ziet er allemaal heel 
goed uit. De bruggen zullen volgende week 
allemaal neergelegd worden en we hopen 
natuurlijk dat u even komt kijken naar wat uw 
kinderen gemaakt hebben. Het volgende 
onderwerp, “drijven en zinken”,  is al in de maak 
en we verzamelen materiaal. Na de 
voorjaarsvakantie gaan we aan dat onderwerp 
beginnen. 
 
 
 
 
 
 
 
Groeten van Hans, Dennie, Paul en Alje. 
 
Groep 8 
 
Adviesgesprekken Groep 8 en het vervolg 
In de afgelopen week hebben wij met de 
meesten van u/jullie het adviesgesprek gehad. 
Tijdens dit gesprek heeft u ons advies gehoord. 
Ondanks dat wij jullie in de afgelopen 1,5 jaar 
goed hebben voorbereid, blijft zo’n gesprek toch 
altijd heel spannend. Dit was bij veel kinderen te 
merken. Niet alleen op die dag maar vooral ook 
op de dagen er voor.. Wij hopen dat de 
spanning nu voorbij is en dat wij onze spanning 
nu weer kunnen stoppen in het maken van de 
lessen. Want; en dat geldt voor de hele klas (!), 
we zijn er nog niet. Over drie maanden hebben 
wij de Cito-eindtoets en die is net zó belangrijk.   
 



Voor nu raden wij u/jullie nogmaals aan om de 
open dagen van de scholen te bezoeken. Aan 
de muur in de klas hangen alle flyers met 
daarop de data van de open dagen. Ook in de 
scholengids staan alle open dagen vermeld. U 
heeft zeker nog een maand de tijd om zich te 
oriënteren voordat er pas een beslissing 
gemaakt hoeft te worden. Mocht u vragen 
hebben, komt u er niet uit of heeft u twijfels over 
de overstap naar het Voortgezet Onderwijs, 
twijfel dan niet en kom bij ons. Wij kunnen u 
altijd helpen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groeten van Meester Paul en Meester Dennie 
 
Een bedankje! 
Beste mensen van de Klimop, 
 
Heel erg aangenaam verrast waren wij toen wij 
vandaag de cheque van de kinderpostzegels 
ontvingen, die wij door jullie toedoen hebben 
gekregen. Wat een prachtige  verrassing. We 
zijn heel blij en trots! Zie de foto. Uiteraard komt 
dit geld weer ten goede van de kinderen die wij 
helpen. Heel erg bedankt! 
  
Met vriendelijke groet,  
 
Ria van Rooijen (School ’s cool; mentorraad 
voor kinderen uit de Groepen 7 en 8) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Verjaardagen in Februari 
 
Allereerst excuus aan Abdurrahim Uzun en 
Inas Baghach, omdat die vorige maand per 
ongeluk niet genoemd waren bij de jarigen van 
januari, hierbij alsnog van harte gefeliciteerd! 
 
07 jan       Abdurrahim Uzun 
19 jan       Inas Baghach 

 
03 feb Marcel Al Maalouf 
04 feb Gistevainio Smit 
08 feb Farah Gill 
17 feb Omar Bachiri 
  Juf Myrtha 
29 feb Firdaouss Eddakdak 
 

Van Harte Gefeliciteerd en een hele 

fijne verjaardag !! 

 


