Nieuwsbrief van OBS de Klimop

Schooljaar:

Belangrijke data in maart:
15 mrt
21 mrt
29 mrt
01 apr
03 apr
04 apr

Staking leerkrachten, Gr 1 t/m 8 vrij
14.45 MR-vergadering.
Kunstschooldag Gr 8
Studiedag, Groep 1 t/m 8 vrij
Grote rekendag, voor Groep 1 t/m 8
Nieuwsbrief april gaat mee

Van de directie:
Staking
Zoals u wellicht hebt vernomen in de media
vindt er op vrijdag 15 maart een nationale
staking van het onderwijs plaats.
Ook het personeel van De Klimop doet mee aan
deze staking. De school zal daarom vrijdag 15
maart gesloten zijn, de kinderen kunnen niet
naar school. Wij verwachten dat u op deze dag
zelf voor opvang van uw kind(-eren) zorgt.
Er wordt gestaakt voor meer investeringen in
het onderwijs. De problemen in de sector duren
onverminderd voort. De kwaliteit staat onder
druk, veroorzaakt door de hoge werkdruk en
achterblijvende salarissen. Het lerarentekort is
ook op onze school voelbaar. Wij vragen hierbij
om uw begrip en steun voor deze staking.
Het personeel van de Klimop gaat deze dag
naar Den Haag, ouders zijn van harte welkom
om mee te gaan naar Den Haag en hun stem
ook te laten horen. Het gaat tenslotte om het
onderwijs aan uw kinderen. Als u mee wil naar
de Den Haag kunt u dit melden bij de leerkracht
van uw kind, de administratie of directie.
Oudergesprekken
De oudergesprekken zijn weer begonnen. Wilt
u er bij de gesprekken rekening mee houden dat
de leerkracht vraagt of u de ouderbijdrage al
betaald heeft en of uw telefoonnummers nog
overeenkomen met de nummers die de school
van u heeft.
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Ouderbijdrage
Aan het begin van dit kalenderjaar hebben wij u
gevraagd of u de vrijwillige ouderbijdrage van
€20,- per kind zou willen betalen. Als u nog niet
betaald heeft wil ik u vragen dit alsnog te doen.
De school gebruikt deze bijdrage voor het
organiseren
van
de
verschillende
feestelijkheden op school.
U kunt de ouderbijdrage overmaken 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 tijdens de oudergesprekken bij
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 u een Stadspas? Dan kunt u m.i.v. dit
schooljaar hiermee uw ouderbijdrage betalen.
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

Wijsneus
Beste ouders en kinderen,
Na de meivakantie starten er weer nieuwe leuke
activiteiten van stichting Wijsneus en Sport.
Hopelijk doet uw kind ook (weer) mee. Het
inschrijven gaat digitaal via de website:
www.sterrenmakers.nl.
Uw kind krijgt nog een flyer van de Wijsneus en
Sport activiteiten mee naar huis. Inschrijven kan
alleen op de Sterrenmakers website.
Op 2 april tussen 13.30 en 14.15 komen
docenten van de activiteiten op school om in de
klas even kort te vertellen wat ze met de cursus
gaan doen. Dan zijn wij (Casper en Carla) na
schooltijd ook aanwezig op school om te helpen
met inschrijven. Wij zitten dan in de
personeelskamer
Kom bij ons langs en schrijf uw kind in!
Met hartelijke groet,
Carla Eefting
Talentmakelaar Oud-Noord
Tel: 06-30200518
E-mail: carlaeefting@wijsneus.info
Ouderkamer
Bijeenkomst voor alle Ouders: Leren luisteren

Regels en grenzen. Wat mag je kind wel en
niet?
Krijg nieuwe ideeën over hoe je zelf thuis met
regels en grenzen om gaat en wat je belangrijk
vindt. Kinderen gaan hierdoor ook beter
luisteren. Wissel ervaringen uit onder het genot
van een ontbijtje.
Kom je ook?
Datum: donderdag 28 maart
Tijd: 8:45– 9.45 uur
Locatie: Ouderkamer van de Klimop
Door:
Francien Degewij (Ouder- en Kindadviseur),
Gerjanne Meedendorp (intern begeleidster)

Leerlingenraad
Afgelopen week zijn de leerlingen heel druk
bezig geweest met het samenstellen van een
leerlingenraad. In Groep 4 tot en met 7 zijn
verkiezingen geweest en daar zijn 8 leerlingen
uitgekomen die samen de leerlingenraad
vormen. Dit zijn:
● Groep 4: Leona en Anas
● Groep 5: Malik en Dina
● Groep 6: Safa en David
● Groep 7: Divaya en Maliyah
● Begeleiding: Ingrid Schifflers
Woensdagochtend hebben alle leerlingen van
de
school
aan
een
wensenen
verwachtingenochtend meegedaan, waar zij
aan de hand van 5 thema’s hun wensen en
verwachtingen op papier gezet hebben. Dit is
vergelijkbaar
met
de
wensenen
verwachtingenavond voor de ouders die wij
vorig jaar georganiseerd hebben. Nu waren de
leerlingen aan de beurt! De thema’s waren:
● Jij en opvoeden
● Jij en leren
● Jij en de andere kinderen
● Jij en de wijk
● Jij en de schoolregels.
De kinderen zijn hier super enthousiast mee
aan de slag gegaan en daar zijn prachtige
ideeën uitgekomen. Deze wensen en
verwachtingen zijn aan de leerlingenraad
gegeven. De leerlingen van de leerlingenraad
gaan op de eerstvolgende vergadering bekijken
welke wensen we gaan proberen dit schooljaar
te realiseren.
Van de wensen- en verwachtingenochtend
wordt een verslag gemaakt wat ook alle ouders
krijgen.

Nieuws uit de Groepen

Groepen 1 en 2

De voorschool

Thema gezondheid
Volgende week starten we met ons nieuwe
thema
“gezondheid”.
We
gaan
een
ziekenhuishoek inrichten waarin de kinderen de
rol van zuster, dokter en patiënt kunnen spelen.
Heeft u thuis nog spullen die wij hierbij kunnen
gebruiken dan kunt u dat mee naar school
geven. We denken hierbij aan lege
verpakkingen/flesjes van pillen, neusdruppels
enzovoort maar ook aan pleisters en verband.
Bent u of kent u iemand die in een ziekenhuis of
bij een dokter werkt dan zouden we het
geweldig vinden als u over uw werk wilt komen
vertellen.

Even voorstellen
Wij hebben een nieuwe collega Juf Lidy. Lidy is
1 feb bij ons op de voorschool begonnen.
Welkom Lidy veel plezier op de voorschool.
Nieuw thema
Ons nieuwe thema is: Mijn lichaam/ziek zijn.
De introductie hierover zal zo spoedig mogelijk
plaats vinden voor de ouders in de groep bij
binnenkomst. Wij zullen zes weken met het
thema bezig zijn.
Te laat? Even wachten aub
Mocht u ’s ochtends wat later komen en wij
zitten al in de kring, dan mag u op de gang even
wachten tot dat wij klaar zijn. Anders worden
onze peuters afgeleid.
Hoera!
Hoera, onze Peuters die binnenkort jarig zijn:
Gefeliciteerd!
- Ajanea, wordt op 4 maart 3 jaar
- Hyabel wordt op 10 maart 3 jaar
- Ismaeil wordt op 23 maart 4 jaar en gaat
naar de Klimop school
Wij wensen hen een super fijne verjaardag.
Juf Kim, juf Lidy, Juf Mariëlle.

Even voorstellen
Hallo iedereen, mag ik me even voorstellen,
Ik ben Lidy Klok en ik ben de nieuwe leidster op
de voorschool. Ik ben getrouwd en heb twee
kinderen en twee kleinkinderen. Samen met
Kim en Mariëlle hoop ik de Groep zo goed
mogelijk voor te bereiden op de basisschool. Ik
heb op verschillende locaties gewerkt onder
meer op de Dorus Rijkersschool (nu de 7
Zeeën) de Lapjeskat en voorschool de
Botteloef. Door de harmonisatie bij Combiwel
mag ik nu op deze voorschool werken. Met dit
team hoop ik de peuters een veilige
speel/leeromgeving te bieden. Ik hoop snel alle
namen van de kinderen te kennen en de
gezichten van de ouders die daarbij horen. Ik
ben hard aan het oefenen.
Hartelijke groet Lidy.

Wensen en verwachtingenochtend
We hebben deze week onze wensen voor de
wijk en het schoolplein gepresenteerd aan de
leerlingenraad. U zult hier vast wel meer over
horen!
Groeten uit de Kleuterbouw
Groep 3
De Vreedzame School
Sinds kort hangt er in onze klas een
gevoelsthermometer. Alle kinderen kunnen
hierop hun gevoel aangeven. Zij hebben hier
allemaal een eigen wasknijper voor versierd.
Ook zal er tijdens dit blok van De Vreedzame
School een gevoelsboek met de kinderen mee
naar huis gaan. Hierin kan je samen met je kind
in gesprek gaan over gevoelens en kunnen de
kinderen een mooie tekening maken.
Bibliotheek
In de Openbare Bibliotheek kun je boekjes
lenen van Veilig Leren Lezen. Dan kun je ook
thuis goed blijven oefenen met lezen. Op dit
moment zijn wij bezig met Kern 8.
Groeten van Juf Willemijn
Groep 4
Tafeldiploma
De eerste kinderen hebben hun tafeldiploma
gehaald! Wie alle tafels kent en ze op kan
zeggen krijgt een echt diploma. Nour en
Annisah zijn de eerste die deze gehaald
hebben. We zijn super trots op hun.

De Vreedzame School
Omdat we met het nieuwe Blok van De
Vreedzame School begonnen zijn denken we
veel na over hart hebben voor elkaar. We
hebben een gevoelsbarometer gemaakt zodat
we aan elkaar kunnen laten zien hoe we ons
voelen. In de klas is de barometer te
bewonderen.
Schrijven
We schrijven veel verhalen, en we kunnen dit
dan ook steeds beter! We letten erop dat we
punten en hoofdletters gebruiken. Ook zorgen
we voor een passende titel. In ons stelschrift
staan veel van deze verhalen. Als u aan iemand
vraagt of u ze mag zien mag dat vast en zeker.

Grej of the day
De afgelopen week zijn we begonnen met de
Grej of the Day. Grej is het zweedse woord voor
weetje, dus we hebben elke dag een weetje van
de dag. Aan het eind van de dag krijgen de
kinderen een aanwijzing mee. Dan kunnen ze
thuis op zoek naar het juiste antwoord. Dat
kunnen ze doen door bijvoorbeeld op wikikids te
zoeken maar ook door andere mensen te
vragen of die een idee hebben. De volgende
dag krijgen ze het antwoord te horen en is er
een korte les over het onderwerp. Alle grej’s die
we hebben behandeld hangen om de landkaart
die in de klas hangt. Helpt u mee de raadsels op
te lossen?
Groeten van Juf Nienke

Groeten van Juf Dionne
Groep 6
Groep 5
Rekenen
We zijn begonnen met een nieuw Blok van
Rekenen. De komende weken oefenen we
onder andere het optellen en aftrekken tot en
met 1000, het vermenigvuldigen en delen (x en
: ) en het klokkijken. Ook thuis kunt u blijven
oefenen met rekenen. En dan vooral de tafels
(de keersommen) en het klokkijken. Elke dag
een paar minuten oefenen helpt al enorm!
Taal
Afgelopen week hebben de kinderen alle
Themawoorden van Thema 5 meegekregen
zodat ze ook daar thuis mee kunnen oefenen.
Het gaat dan om het leren van de betekenis van
de woorden. Heeft u de woordenlijst niet
ontvangen? Kom gerust langs om een te halen.
Spelling
Om woorden op de juiste manier te schrijven
leren we spellingregels. De regels die we al
geleerd hebben hangen achter in de klas, de
regels die tijdens de komende lessen aan bod
komen hangen op het bord. De komende weken
oefenen we met verkleinwoorden (huisje,
paaltje, ringetje), woorden met –cht en met de
regel van Pauw. Deze woorden (met –cht en –
auw) zijn weetwoorden. Er is geen handig trucje
om de woorden goed te schrijven, je moet ze uit
je hoofd leren (weten).

Schooltuinles
Wij hebben van de week de tweede binnenles
gehad. Het was weer heel erg interessant.
Het ging o.a. over organisch materiaal, zoals
bijvoorbeeld blaadjes en takjes en anorganisch
materiaal, denk aan
plastic dingen. Ook
hebben de kinderen proefjes gedaan met zand,
klei en veen en de regenworm is ook ter sprake
gekomen. Het was een leerzame les. Er volgt
nog één binnenles en daarna gaan we het land
op.
Groeten van Meester Hans
Groep 7
Afgelopen woensdag hebben we samen onze
wensenlijst gemaakt voor de leerlingenraad.
Het was nog wel even een werkje om al die
wensen op papier te krijgen maar woensdag om
11.00 uur hebben we ons lijstje ingeleverd bij de
kersverse leerlingenraad waarvan onze Divaya
voorzitter is. We hopen dat alle wensen ooit
eens werkelijkheid worden We hebben er alle
vertrouwen in. Verleden week vrijdag hebben
we gestemd voor een lid in de commissie voor “
De Vreedzame Wijk”.Maliyah werd met ruime
meerderheid gekozen en zij heeft als plan om
eens met de andere scholen te praten over de
ruzietjes die er onderling zijn. Zij wil als lid van
de commissie proberen om daar een einde aan
te maken. Allemaal goede en leuke plannen om
aan te werken en we zijn er natuurlijk trots op
dat wij twee vertegenwoordigers hebben
geleverd.
Groeten van Meester Alje

Verjaardagen in Maart

Groep 8
Herhalen, herhalen en nog eens…
De kinderen zijn op dit moment aangekomen
dat wij vanuit alle methodes aan het herhalen
zijn. De puntjes worden op de i gezet en vanaf
april gaan we alvast aan de slag met het
oefenen van voorgaande Cito-toetsen. Wat kunt
u doen? Uw kind heeft voor de vakken waar nog
aan geoefend moet worden, huiswerk mee
gekregen. Dat kunt u samen met uw kind
oefenen.
Ook
het
Begrijpend
Lezen
(Nieuwsbegrip) op de computer maken is in
deze fase erg belangrijk. Op deze manier
zorgen wij er samen voor dat uw kind met
volledige vertrouwen en voorbereid aan de toets
gaan deelnemen in April!
Kunstschooldag
Op vrijdag 29 maart gaan wij met Groep 8 op
kunstschooldag. Wij bezoeken op die dag drie
theaters/muziekinstellingen in de stad. De
exacte informatie krijgt u in de loop van deze
maand maar houdt u er alvast rekening mee dat
wij deze dag later terug komen op school.

01 mrt
02 mrt
03 mrt
05 mrt
06 mrt
09 mrt
10 mrt
12 mrt
13 mrt
18 mrt
21 mrt
22 mrt
23 mrt
26 mrt
28 mrt
29 mrt
29 mrt
29 mrt

Tyson de Groot
Indigo Wachter
Devian Stupar
Dylano van Thal
Saphien Ajawaso
Halima Dari
Mümine Cetintas
Sakina Zemouri
Meester Alje
Juf Sandra
Hilal Cetintas
Mehmet Kaplan
Leandro Themen
Asima Tantaoui
Lindsy Jobse
Yael Komproe
Leendert Quist
Violin Románá
Davey Drenthe
Sarah Bachiri
Jasiera Berchem
Yassine Tantaoui

Van Harte Gefeliciteerd en een hele fijne
verjaardag !!

Groeten uit Groep 8

