
 
 
  
 
 
 

Nieuwsbrief van OBS de Klimop Schooljaar: 2018/2019 Editie: 57 (04–04–19) 

Belangrijke data in april: 
08 apr    Dagje strand, voor Groep 4 
11 apr    Lentewandeling Groep 3 
16 apr     Cito eindtoets, Groep 8 
17 apr    Cito eindtoets, Groep 8 
18 apr    Cito eindtoets, Groep 8 
     Paaslunch in alle groepen 
-------------------------------------------------------------- 
19 april t/m 3 mei    Meivakantie 
-------------------------------------------------------------- 
07 mei    Bezoek Eye, groep 3 

 
 
Van de directie:  
 

Schoolorkest 
Vandaag, donderdag 4 april, zijn Meester Lex 
en Meester Niek weer gestart met het 
schoolorkest. Alle kinderen van Groep 5 t/m 
Groep 8 hebben zichzelf kunnen aanmelden 
voor het schoolorkest. Het schoolorkest is elke 
donderdagmiddag van 14.15 t/m 15.15 uur in 
het speellokaal. Als er nog kinderen zijn die zich 
willen aanmelden dan horen wij het graag. 
 
De Vreedzame School 
Na de meivakantie starten we met Blok 5 van 
De Vreedzame School, We dragen allemaal 
een steentje bij. 
We willen graag bereiken dat de kinderen zich 
verbonden voelen met de klas en de school.  
Dat kan alleen als we kinderen het gevoel 
geven dat ze er toe doen. Om dit te bereiken, 
krijgen de kinderen taken en 
verantwoordelijkheden.  
Als de kinderen zich betrokken voelen bij de 
klas en de school, ontstaat een positieve sfeer. 
Ze zijn dan gemotiveerd om deel te nemen aan 
wat in de klas gebeurt.  
Wilt u meer weten over De Vreedzame School 
dan kunt u kijken op  
www.devreedzameschool.nl 
 
Schoolfotograaf 
Op dinsdag 23 mei komt de schoolfotograaf op 
school om van alle kinderen en groepen een 
schoolfoto te maken. 
 

Avond4daagse 
De avond4daagse zal dit jaar niet door De 
Klimop georganiseerd worden.  Dit vanwege de 
kleine groep deelnemers van onze school, ons 
drukke programma maar ook omdat de 
avond4daagse midden in de toetsperiode van 
de kinderen valt.  
Wilt u toch graag lopen met uw zoon of dochter 
dan kunt u zich zelf daarvoor opgeven en/of 
aansluiten bij een andere organisatie. Voor 
meer informatie 075-6128628 of 
info@wandelcomitebuiksloot.nl 
 
Onze school is gezond 
Onze school heeft het vignet Gezonde School 
behaald. Met het vignet Gezonde School laten 
wij zien dat onze school voldoet aan de 
kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door 
deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde 
resultaat! 
Zo zorgen we voor actieve en gezonde 
leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris 
klimaat én hebben we aandacht voor de 
persoonlijke en sociale ontwikkeling van de 
leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het 
allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, 
betere schoolprestaties en minder schooluitval. 
Onze school heeft bovendien speciale aandacht 
voor het themacertificaat bewegen en sport. 
Hiervoor zetten we de volgende activiteiten in: 
Sportactiviteiten onder school en naschools, 
twee keer per weel gym, gym+, een plein waar 
actief gespeeld wordt en de organisatie van 
sportdagen. 
Gezonde School is een samenwerking tussen 
diverse landelijke organisaties. Wilt u meer 
weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk 
dan op www.gezondeschool.nl. 
 
Namens het Klimopteam 
Paul van Hattem 
 
 

 
 

mailto:info@wandelcomitebuiksloot.nl
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Naschoolse activiteiten 
Beste ouders, 
In de week van 13 mei starten de nieuwe 
naschoolse activiteiten en wijkclubs van 
Stichting Wijsneus en het sportaanbod op De 
Klimop.  
In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u een 
overzicht van de naschoolse cursussen op 
school en de wijkclubs in de buurt van school.  
Inschrijven voor een naschoolse cursus of een 
wijkclub START DINSDAG 2 april en gaat via  

www.sterrenmakers.nl  
Inschrijven kan tot woensdag 10 april. 
Sterrenmakers is een website waarop ook het 
aanbod van de speeltuinen en afdeling Sport te 
zien is. Het doel is om uiteindelijk alle 
activiteiten voor kinderen in Noord op deze 
website te plaatsen. Dinsdag 9 april is er in de 
ochtend iemand van sport en in de middag 
iemand van wijsneus in de personeelskamer 
aanwezig om u te helpen met de inschrijving op 
sterrenmakers.  
Mocht u vragen hebben, dan helpen wij u graag. 
Graag tot ziens bij een van onze cursussen! 

Vriendelijke groet,  
Namens de school, Stichting Wijsneus en 
sportbuurtwerk. 
 
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. 
 
Kom je ook? 
Datum: donderdag 16 mei 
Tijd: 8:45– 9.45 uur 
Locatie: Ouderkamer van de Klimop 
 
Door:  
Francien Degewij (Ouder- en Kindadviseur),  
Gerjanne Meedendorp (internbegeleidster) 

Nieuws van de peuters 
 
De peuters zijn druk met het nieuwe thema: 
“ziek zijn /je lichaam”. In het werkboekje ‘uit 
en thuis’, wat alle ouders hebben ontvangen, 
staat een opdrachtje om samen met uw kind te 
maken namelijk: het maken van een 
ziekenhuisbedje. Deze opdracht mag 
meegenomen worden naar school. Helaas heeft 
nog geen kind/ouder dit aan ons laten zien. 
U wordt van harte uitgenodigd dit alsnog te 
doen met uw kind. Het zou leuk zijn om een 
kleine tentoonstelling hiervan te maken. 
 
Er worden weer kindjes 4 jaar: 
Wassim en Joud, zij gaan naar De Klimop. Ook 
van Adam nemen wij afscheid. Wij wensen jullie 
veel plezier op jullie nieuwe school. 
 
Onlangs zijn bij ons de tweeling Safae en Sofia 
gestart. Ook Imraan en Franklin zullen wij in 
april verwelkomen. 
 
Veel plezier bij ons op de voorschool.! 
 

Nieuws uit de Groepen 
 
Groepen 1 en 2 
 
De Grote Rekendag 
Gisteren hebben de kinderen een geweldige 
Rekendag beleefd! We zijn gestart op de 
catwalk buiten waar onze kanjers Obaid, Isyss, 
Farah en Kelsey zich van hun beste kant 
hebben laten zien! Toppers zijn het! We hebben 
een schaduwspel gedaan, bedjes geknutseld 
en bij Meester Bart 
in de speelzaal 
een sporenspel 
gedaan. De 
kinderen en de 
juffen en meesters 
hebben ontzettend 
genoten! 
 
Nieuw Thema; De lente 
We beginnen met ons nieuwe thema lente. We 
maken een kinderboerderijtje in de huishoek 
waar de kinderen kunnen leren hoe ze de dieren 
moeten verzorgen. Als u thuis materiaal heeft 
dat wij hiervoor mogen gebruiken dan kunt u het 
mee naar school geven. Na afloop krijgt 
iedereen zijn spulletjes weer mee naar huis. 
 

http://www.sterrenmakers.nl/


Squla 
We hebben een aantal 
inlogcodes voor Squla 
zodat u thuis met uw 
kind op de computer 
kunt oefenen. Als dat u 
leuk lijkt dan kunt u bij 
Juf Sylvia terecht voor een code. 
 
Groeten van de kleuterjuffen 
 
Groep 3 
 
Belangrijke data! 
De komende tijd gaat groep 3 veel leuke dingen 
doen! Op donderdag 11 april zal er een 
lentewandeling plaatsvinden. Deze wandeling 
is van 10.45-12.15 uur. Op dinsdag 7 mei gaan 
wij naar het Eye Filmfestival. Dit duurt van 9.30 
uur – 13.30 uur. Op maandag 13 mei krijgen wij 
een les over kriebelbeestjes. Dit is van 09.00 
uur tot 10.30 uur. Tot slot gaan wij op donderdag 
6 juni naar Artis. Dit zal de hele dag duren.  
Lijkt het je leuk om mee te gaan? Laat dit mij 
dan even weten. 
Zwerfboekenkast 
Wist je dat er in de gang van de school een 
‘zwerfboekenkast’ staat? De boeken uit deze 
boekenkast mag je mee naar huis nemen. Als 
je uitgelezen bent kan je dit boek bij een andere 
(of dezelfde) zwerfboekenplek weer inleveren.  
 
De Grote Rekendag 
De Grote 
Rekendag was 
een groot succes! 
De kinderen zijn 
actief bezig 
geweest met 
meten en 
verhoudingen. 
 

 
 
Groeten van Juf Willemijn 
 

Groep 4 
 
Maandag (08-04) gaan we naar het strand! We 
gaan daar veel verschillende dingen doen. 
Bijvoorbeeld Rekenen met schelpen en Spelling 
door te schrijven in het zand.  
 
Er zijn een paar belangrijke dingen om te weten:  
 

 We beginnen met gym; je neemt dus 
gewoon je gymkleren mee.  

 Trek kleren en schoenen aan die vies 
mogen worden. De kinderen gaan NIET in 
het water, dus extra kleren of handdoeken 
zijn NIET nodig.   

 Neem gewoon je eigen fruit, brood en water 
mee. Geen ander eten dan normaal.  

 
We zijn voor 14.15 uur weer terug dus de 
kinderen kunnen op de normale tijd worden 
opgehaald.  
 
We gaan met de trein. Er gaan vier begeleiders 
mee. We hebben er super veel zin in! 
 
Groeten van Juf Dionne 
 
Groep 5 
 
Grote Rekendag 
Wat hadden we een inspirerende en uitdagende 
grote Rekendag afgelopen woensdag. We zijn 
bezig geweest met verhoudingen. Hoe zien de 
dingen er uit als ze drie keer zo groot zijn als het 
origineel. De resultaten daarvan zijn in de klas 
en in de gang terug te vinden.  
 
Taal 
We zijn weer gestart met een nieuw thema van 
taal. Dit keer over gevoelens. De woordenlijst 
met de woorden van de komende drie weken is 
met de kinderen meegegaan. Mocht u die niet 
hebben gekregen, kom gerust een halen.  
Op de woordenlijst staan de woorden die we 
gaan leren de komende weken, maar ook de 
betekenis van die woorden. Wilt u dit met uw 
kind oefenen? Ook gaan we aan de slag met 
zinsontleding, we leren over het stoffelijk 
bijvoeglijk naamwoord.  
 
 
 
 
 
 
 



Rekenen 
Ook voor rekenen starten we met een nieuw 
thema. Wat steeds terug komt zijn de tafels. 
Elke dag een paar keer hardop opzeggen helpt 
al om ze te automatiseren! En ze helpen om de 
deelsommen snel en goed te maken, ook die 
komen de komende weken meerdere keren aan 
bod. 
 
Groeten van Juf Nienke 
 
Groep 6  
 
Schooltuinen 
Het is bijna zover.............De naambordjes zijn 
geschilderd, gelakt en ze zien er prachtig uit! Zo 
rond half april gaat het echt starten: We gaan 
het land op en we beginnen met zaaien en 
planten in onze tuintjes. Vergeet u niet om uw 
kind laarzen of oude schoenen ( in een tas) mee 
te geven? Wij hebben er zin in! 
 
Juf Wendy en meester Hans 
 
Groepen 7 en 8  
 
Oorlog In Mijn Buurt 
Deze week zijn we begonnen met het project : 
“Oorlog in mijn buurt” In dit project gaat het over 
de Tweede  Wereldoorlog . Verleden week 
hebben we een presentatie gehad van Mirjam 
Maater die in de oorlog 14 jaar was. Ze vertelde 
ons een indrukwekkend verhaal over haar 
ervaringen in die oorlog. Iedereen was er van 
onder de indruk en het is een goed begin van 
het project dat we nu samen met de groepen 
zeven en acht gaan doen. We zijn de 
lessenserie begonnen met een geschiedenisles 
over de oorlog zoals die in Amsterdam Noord is 
geweest.  In de volgende les hebben we  met 
een Power Point presentatie geleerd hoe we 
een interview kunnen houden. We interviewen   
mensen die de oorlog nog meegemaakt 
hebben.  De kinderen zullen in groepjes op 
bezoek gaan bij iemand en daar hun vragen 
stellen. Ze maken van het gesprek een kort 
verslag en zullen dat in een presentatie aan de 
groep vertellen. Naast de interviews zullen we 
ook in de geschiedenis lessen aandacht 
besteden aan de Tweede Wereldoorlog. 
 
Groeten van Meester Alje 
 
 
 
 

Inschrijving VO en de Centrale Eindtoets 
Vandaag krijgt u bericht van het ELK of uw kind 
geplaatst is op de school waar u uw kind heeft 
ingeschreven. Wij hopen uiteraard dat het 
allemaal is gelukt en dat uw kind geplaatst is op 
de school van uw keuze! Mocht u nog vragen 
hebben over de verdere gang van zaken, kom 
dan bij ons. Wij leggen het graag aan u uit. 
 
Op dinsdag, woensdag en donderdag (16 t/m 
18 april) starten de kinderen met de Eindcito. In 
aanloop hiernaar toe oefenen wij met de Cito 
vraagstelling en oefenen de kinderen met de 
verschillende toetsonderdelen. Ook zitten de 
kinderen een groot gedeelte van de dag al in 
toetsopstelling om alvast et wennen aan 
langere tijd op een dag met een toets bezig te 
zijn. We bespreken veel sommen/opdrachten 
na en leren de kinderen straks een juiste keuze 
te maken. 
 
Uw kind heeft vorige week een nieuwsbrief van 
Cito zelf meegekregen met daarin wat tips om 
uw kind vanuit huis zo goed als mogelijk voor te 
bereiden. De meest belangrijke tips zetten wij 
voor u op een rijtje; 
 

 Zorg er alstublieft voor dat de kinderen in 
deze week op tijd naar bed toe gaan. 

 De kinderen ’s ochtends iets gegeten 
hebben. Een lege maag zorgt al snel voor 
concentratieverlies. 

 Toon belangstelling. Laat uw kind vertellen 
over zijn of haar ervaringen met de toets. 

 
Groeten van Meester Paul en Meester Dennie 

Verjaardagen in April 
 

09 apr Dion Telgt 
  Carina Mavitidi 
11 apr Meester Paul 
14 apr     Ventislav Emilov 
16 apr Damian van de Geijn 
  Obaid Azoum 
21 apr Anas Baghach 
  Jesaiah Tam Suen 
22 apr      Mohammed Gill 
23 apr Great Emiko 
  Yassir Bouchingour 
26 apr Yassell van den Haak 
27 apr Ayman Baghach 
 

Van Harte Gefeliciteerd en een hele fijne 

verjaardag !! 


