
 
 
  
 
 
 

Nieuwsbrief van OBS de Klimop Schooljaar: 2018/2019 Editie: 58 (09–05–19) 

Belangrijke data in mei: 
17 mei Studiedag INNOORD,Groep 1 t/m 8 vrij 
23 mei  Schoolfotograaf 
   Europese verkiezingen 
28 mei  Grote opruimactie in de buurt van de  
              school, Groep 1 t/m 8 
-------------------------------------------------- 
29 mei  Studiedag, Groep 1 t/m 8 vrij 
30 en 31 mei    Hemelvaart, groep 1 t/m 8 vrij 
-------------------------------------------------------------- 
06 juni  Nieuwsbrief juni gaat mee. 
07 juni Laatste dag Blok 5 Vreedzame School 
-------------------------------------------------------------- 
10 juni  2e Pinksterdag, groep 1 t/m 8 vrij    

 
Van de directie:  
 

Schoolplein 
Langs deze weg willen wij alle kinderen en 
ouders vragen om op het schoolplein ook na 
schooltijd er op toe te zien dat het afval in de 
prullenbakken terecht komt, zo kunnen we 
allemaal genieten van een schoon schoolplein. 
 
De Vreedzame School 
Na de meivakantie zijn we gestart met Blok 5 
van De Vreedzame School, We dragen allemaal 
een steentje bij. 
Voor dit thema gaan we op 28 mei van 12.30 tot 
14.00 uur een grote schoonmaakactie in de 
buurt houden. Als u wilt helpen dan bent u van 
harte welkom. Laat het dan even weten bij de 
leerkracht van uw zoon of dochter. 
We willen graag bereiken dat de kinderen zich 
verbonden voelen met de klas, de school en de 
wijk. 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 donderdag 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 
 
Namens het Klimopteam 
Paul van Hattem 
 
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 (intern begeleidster) 
 
 

mailto:info@wandelcomitebuiksloot.nl


Nieuws van de Peutercombi 
  
Voorstelling Pim Pam Paars 
De peuters van de donderdag zijn onlangs 
getrakteerd op een bezoek van de toneelgroep 
Pim Pam Paars. Zij beelden situaties uit met 
kleuren en figuren, begeleid door muziek. De 
vormen leken tot leven te komen. De kinderen 
konden ook zelf meedoen met de gekleurde 
vormen, hierdoor beleefden zij er veel plezier 
aan. 
  
Taartroversfestival Eye 
Ook hebben zij op maandag 6 mei een bezoek 
gebracht aan het Taartroversfestival in het Eye 
museum. Hier waren verschillende activiteiten 
voor kinderen die hier samen met hun papa, 
mama, opa of oma aan konden deelnemen. Zo 
konden ze o.a. tekenen met zand, tekenen op 
muziek, muziek maken en een minifilmpje in 
elkaar knutselen.  Het was een groot succes. 
Hopelijk kunnen we volgend jaar weer 
meedoen. De ochtend werd afgesloten met een 
aantal grappige animatiefilmpjes in de filmzaal 
van het museum. Jammer dat niet alle kinderen 
aanwezig konden zijn. 
  
Wie zijn er bijna jarig? 
 Safae en Sofia worden 30 mei 3 jaar. 
Rahma wordt op 31 mei 4 jaar en zal binnenkort 
gaan wennen bij juf Myrtha. 
 
Groeten van de Peutercombi-juffen 
 
Nieuws uit de Groepen 
 
Groepen 1 en 2 
 
Thema Lente 
We gaan nog even door met het thema “lente”. 
Daar zijn we nog niet helemaal klaar mee en er 
valt nog genoeg te leren over alles wat daarmee 
te maken heeft. 
 
Bezoek De Krakeling 
Dinsdag 14 mei gaan we met beide 
kleutergroepen naar een voorstelling kijken in 
theater “De Krakeling”. We gaan met de 
Cultuurbus heen en weer reizen. Op donderdag 
9 mei en 16 mei hebben we op school een voor- 
en  nales over de voorstelling. 
 
Kinderboerderij De Buiktuin 
Op maandag 20 mei gaan we met de beide 
Groepen 2 naar kinderboerderij “De Buiktuin” 
om daar een les te krijgen over het verzorgen 

van dieren. U kunt zich opgeven bij Juf Mireille 
als u het leuk vindt om mee te lopen om te 
helpen.. Juf Myrtha heeft al voldoende mensen 
geregeld. De kinderen van de beide Groepen 1 
zullen op school blijven met een leerkracht 
omdat het voor hen veel te ver lopen is. 
 
Update Juf Sylvia 
De operatie is goed verlopen en ze is blij dat dit 
gedeelte achter de rug is. Nu heeft ze nog een 
hoop werk aan haar revalidatie maar ze doet 
ontzettend haar best! Ze hoopt dat ze voor de 
vakantie nog even op school kan komen om 
iedereen te zien en te groeten! Wij hopen dat 
natuurlijk ook want we missen haar! We wensen 
haar veel succes met oefenen. 
 
Moederdag 
De kinderen hebben hun best gedaan om wat 
moois te maken voor hun moeders! We hopen 
dat ze heel blij zullen zijn en we wensen alle 
moeders natuurlijk een fijne Moederdag! 
Aan –en uitkleden 
We willen u nogmaals vragen om met uw kind 
te oefenen met aan- en uitkleden. Het kost ons 
heel veel tijd om alle kinderen op tijd omgekleed 
te hebben voor gym. En na afloop van de les 
moet iedereen ook weer zijn eigen kleding 
aan.... U kunt uw kind die dag ook makkelijker 
zittende kleding aantrekken, dat helpt al iets. 
 
Welkom op De Klimop 
We willen de volgende kinderen welkom heten 
in de klassen: Joud, Jody, Wassim en Ismaiel 
bij Juf Myrtha en Adam, Zonira en Mohamed bij 
Juf Mireille en Juf Sylvia. Ze beginnen zich al 
aardig thuis te voelen en doen goed hun best. 
 
Prietpraat 
Er wordt gesproken over de luizenmoeder( niet 
van de serie maar de echte die de hoofden 
controleert) Abdurrahim hoort het en roept ”wij 
kijken lekker naar de luizenvader!” 
We oefenen lente-woordjes en op het kaartje 
staat een plaatje van een rups… Kelsey roept 
;ik weet het… Wurpsen! 
Mohamed zegt; eigenlijk zijn de Spaansers net 
als de Marokkoos want ze hebben dezelfde 
woorden… 
Ik heb een gesprekje met Rania over nichtjes… 
ze zoekt naar een woord en vraagt me: hoe heet 
eigenlijk een nichtje-broer? Ze bedoelde 
natuurlijk een neefje… 
 
Groeten van de Kleuterjuffen 
 



Groep 3 
 
Meneer de uil 
Maandag 13 mei gaat Groep 3 naar meneer de 
uil voor een les over kriebelbeestjes. Dit is van 
9.00 tot 10.30 uur. Hier zijn nog begeleiders 
voor nodig. Aanmelden om mee te gaan kan bij 
mij. 
 
Uitstapje Eye Filmmuseum 
Het uitstapje naar het filmmuseum was een 
groot succes! De kinderen hebben met licht 
gespeeld, muziek gemaakt en een heerlijk 
taartje gebakken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groeten van Juf Willemijn 
 
Groep 4 
 
De komende periode 
De meivakantie is voorbij en we zijn weer lekker 
aan het werk. We zijn begonnen aan een nieuw 
thema van taal, de kinderen hebben de 
themawoorden weer mee naar huis om thuis 
ook te oefenen. Met rekenen hebben we een 
start gemaakt met rekenen boven de 100. 
Super leuk! We wensen alle moeders een hele 
fijne moederdag. Bedankt dat jullie zo goed voor 
ons zorgen! 
 
Groeten van Juf Dionne 
 
Groep 5 
Aan de verhalen te horen heeft iedereen een 
fijne vakantie gehad. Uitgerust kunnen we 
beginnen aan de laatste weken van dit 
schooljaar.  
 
Boekenclub 
Vandaag zijn we gestart met lessen van 
Noordjes Boekenclub. Een leerkracht van 
Noordje komt dan naar de bibliotheek in school 
om allemaal activiteiten te doen rondom boeken 
en lezen. We hopen dat hierdoor het 
enthousiasme voor lezen bij de kinderen nog 
meer wordt aangewakkerd! 

Volgende week komt ze nog een keer en de 
week erna krijgen we bezoek van een echte 
kinderboekenschrijver! 
 
Workshops 
Voor de vakantie hebben we samen met de 
kinderen van Groep 4 op vrijdagmiddag 
verschillende workshops gedaan. Koken, 
knutselen en zagen stond toen op het 
programma (mocht u ook meegenieten van die 
heerlijke appelflappen die uw kind gemaakt 
heeft?). Komende vrijdag gaan we starten met 
een nieuwe ronde workshops, met nieuwe 
activiteiten. 
 
Groeten van Juf Nienke 
 
Groep 6 
 
De Schooltuinen 
Het gaat goed op de schooltuinen. De kinderen 
zijn al drie keer op de tuin zelf bezig geweest. 
Als eerste is er een viooltje geplant en daarna 
o.a. radijs en sla. Elke week komt er meer bij. 
De kinderen vinden het erg leuk en leerzaam. 
Ze doen ook bijzonder  goed hun best. Nu alleen 
nog wachten wanneer we kunnen gaan 
oogsten. Met mooi weer moet dat snel lukken.  
 
Groeten van Juf Wendy en Meester Hans 
 
Groep 7 
 
Praktisch verkeersexamen Groep 7 
Alweer lang geleden hebben we met groep 
zeven en een aantal leerlingen van groep acht 
praktisch verkeersexamen gedaan. We 
moesten daarvoor met de groep naar het 
Noorderparkbad lopen waar een route was 
uitgezet die iedereen moest volgen. Onderweg 
werden zij gecontroleerd door ouders van de 
verschillende scholen die de 
examenkandidaten   beoordeelden. Voor onze 
school waren de moeder van Dion en Jurry de 
examinatoren. Het was voor sommige 
leerlingen nog een hele klus maar op drie 
leerlingen na zijn we 
allemaal geslaagd. Het 
was een leuke middag. 
De leerlingen die gezakt 
zijn is er volgend jaar een 
nieuwe kans. 
 
Groeten van Meester Alje 
 
 



Groep 8 
 
Nog 9 weken 
Uw kind zit nog 9 weken bij ons op De Klimop. 
Dit wordt een hele bijzondere tijd. Voor een 
behoorlijk aantal van jullie is het zo dat er 
definitief afscheid genomen gaat worden van 
De Klimop. Een aantal andere ouders hebben 
nog kinderen bij ons op school en gaan gelukkig 
nog even met ons door! Maar voor het zover is 
staan er ons nog een behoorlijk aantal 
activiteiten te wachten. Wij hebben samen met 
de kinderen voor u een overzicht gemaakt wat 
er allemaal nog moet gebeuren. Nog niet voor 
alle activiteiten zijn er data gepland maar die 
komen zo spoedig mogelijk uw kant op. De 
activiteiten staan niet op volgorde! 
 

 Musical 

 Kamp Groep 8  
 Olympische Sportdag 

 Op school slapen 

 Cito Resultaten 

 Oorlog in mijn buurt 

 Ei- Project 

 Spreekbeurten 

 Fietsen PO naar VO 

 100 vragen toets 

 Kamp Westerbork 
 
Oorlog in mijn buurt 
Zoals u eerder hebt vernomen, zijn wij voor de 
meivakantie gestart met het project Oorlog in 
mijn buurt. Dit is een terugkomend (om de twee 
jaar) project waar wij met de Groepen 7 en 8 
aan deelnemen. Het project geeft de kinderen 
een beeld wat er bij u in de  buurt heeft plaats 
gevonden tijdens de 2e wereldoorlog. Het 
project heeft er eerder voor gezorgd dat 
kinderen erachter kwamen dat hun huis 
gebombardeerd is tijdens de oorlog en dat er 
een Joodse gezinnen woonden in de buurt die 
nooit zijn teruggekeerd na de 2e wereldoorlog. 
 
De kinderen hebben drie gastlessen gehad met 
de thema’s, Oorlog in jouw buurt, NSB; goed of 
fout? En een interviewles. Die laatste les 
hebben de kinderen nodig omdat ze in de 
aankomende weken ooggetuigen uit de 2e 
wereldoorlog gaan interviewen. Dit is ook iets 
zéér bijzonders want zoals u weet is deze 
groep/generatie langzaam aan het verdwijnen. 
De jongste persoon die nu is geïnterviewd, 
wordt volgende week 78 jaar oud. 
 

Noteer alvast in uw agenda; 24 mei om 10.30 
uur. Op deze dag presenteren de kinderen hun 
interview aan alle oudjes en aan alle ouders en 
belangstellenden van dit project. Groep 7 heeft 
deze presentatie voor de meivakantie gedaan 
en ik kan u vertellen dat dit een groot succes 
was! Tot dan. 
 
Groeten van Meester Dennie 

 

Verjaardagen mei 
 

24 april Juf Gerjanne 
25 april Juf Ingrid S. 
05 mei Le’yairo Durham 
10 mei Maliyah Hoepel 
11 mei      Meester Paul van Geffen 
13 mei    Vanessa Birsan 
14 mei Loubna Bouarourou 
15 mei Shaimae Azoum 
16 mei Marwa Bakhse 
18 mei Jurenimo Gooding 
  Juf Barbara 
23 mei Alexis Abear 
26 mei Annisah Sulaeman Pabon 
 

Van Harte Gefeliciteerd en een hele fijne 

verjaardag !! 

 


