
 
 
  
 
 
 

Nieuwsbrief van OBS de Klimop Schooljaar: 2018/2019 Editie: 59 (06–06–19) 

Belangrijke data in juni: 
07 juni   Viering Suikerfeest in de groepen 

   Afsluiting Blok 5 Vreedzame School 
10 juni   2e Pinksterdag, Gr 1 t/m 8 vrij    
11 juni   Schoolkamp Gr 7 en 8 
    Groep 5/6 naar het Amsterdamse Bos 
12 juni   Schoolkamp Gr 7 en 8 
13 juni   Schoolkamp Gr 8 
14 juni   Open lessen Hallo Muziek gr 1 t/m 4 
19 juni   Presentaties Hallo muziek gr 5 t/m 8 
20 juni   Sportdag groep 7/8 
26 juni   Studiedag, gr 1 t/m 8 vrijdag 
27 juni   Sportdag groep 4/5/6  

  14.45 uur MR-vergadering 
01 juli    Bezoek Kamp Westerbork gr 7 en 8 
04 juli    Nieuwsbrief juli gaat mee 

 
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. 
 
Vreedzame School 
Na de meivakantie zijn we gestart met blok 5 
van De Vreedzame School, We dragen allemaal 
een steentje bij. Op 28 mei hebben alle kinderen 
geholpen zwerfvuil in de buurt op te ruimen. 
Hiermee hebben we een volle container 
zwerfvuil verzameld en zeker ons ‘steentje’ 
bijgedragen! Wilt u meer weten over De 
Vreedzame School dan kunt u kijken op  
 
www.vreedzaam.net 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suikerfeest 
De Ramadan is deze week afgesloten met de 
viering van het Suikerfeest. Op school vieren we 
morgen, vrijdag 7 juni, in alle groepen het 
Suikerfeest, hieronder ziet u de verschillende 
tijdstippen. De leerkrachten zullen aan een 
aantal ouders vragen iets lekkers te maken voor 
deze viering. 

 Gr 1/2: van 13.30 - 14.15 in het speellokaal 

 Gr 3: van 12.15 - 13.00 ivm muziekles 

 Gr 4: van 13.00 - 14.15 ivm muziekles  

 Gr 5-8: na de middagpauze. 
 
Cito 
De gemiddelde schoolscore van de cito- 
eindtoets in groep 8 was dit jaar 529,1. Dit is een 
score waar we blij mee zijn! De score ligt iets 
onder het landelijk gemiddelde, maar past prima 
bij De Klimop. 
 
Open lessen Hallo Muziek 
Het schooljaar loopt ten einde en dus ook de 
muzieklessen. Hiervoor organiseren we altijd 
open lessen en presentaties voor de ouders. 
Vrijdag 7 juni kunnen ouders tijdens de 
volgende lessen in de speelzaal komen kijken: 

 11.15 - 11.45 uur groep 1/2A 

 11.45 - 12.15 uur groep 1/2B 

 12.15 - 13.00 uur groep 4 

 13.00 - 13.45 uur groep 3 
Op woensdag 19 juni zijn de presentaties van 
groep 5 t/m 8 inclusief het schoolorkest, 
eveneens in het speellokaal. 

 Om 09.00 uur groep 5, 7 en het 
schoolorkest. 

 Om 10.00 uur groep 6, 8 en het 
schoolorkest. 

U bent van harte welkom bij deze open lessen 
en/of presentaties 
 
Namens het Klimopteam 
Paul van Hattem 
 
 
 
 

 

http://www.vreedzaam.net/


Nieuws van de peuters 
 
Thema Zomer 
Het thema lente is bijna voorbij en daarom 
beginnen wij 10 juni met het nieuwe thema : 
Zomer. Onze ouders hebben de introductiebrief 
meegekregen en op 10 juni ontvangen alle 
ouders het uit&thuis boekje. Daarin staan weer 
veel leuke thuis opdrachten. Wij verwachten 
veel werkjes van de kinderen en hun ouders.  
 
Jarigen 
Sophia Adeoti  wordt op 12-6, 4 jaar en is al aan 
het wennen bij juf Myrtha. Veel plezier op de 
basisschool. Enzo Battiato wordt op 12-6, 3 
jaar. Van harte gefeliciteerd! 
 
Enquête 
Alle ouders hebben een enquête meegekregen. 
wij willen u vragen deze zo spoedig mogelijk 
weer in te leveren bij de leidsters. Tevens willen 
wij vragen of u aan de leidsters kunt doorgeven 
wanneer uw kind met vakantie is. Dit zodat wij 
onze bezetting tijdens de zomervakantie goed 
kunnen indelen. 
 
Groeten van Lidy, Lonneke en Kim 
 
Groepen 1 en 2 
 
Thema Vakantie 
We zijn begonnen met het thema “Vakantie”. 
Hiervoor hebben we de huishoek aangekleed 
met vakantiespullen. Als u thuis nog iets heeft 
wat hierbij gebruikt kan worden dan kunt u het 
mee naar school nemen. We missen 
bijvoorbeeld nog een luchtbed en een 
slaapzak… Na afloop krijgt u het weer terug.  
 
Klimopruimactie 
Vorige week heeft de hele school een 
opruimactie in de buurt gehouden. Met de 
kleuters zijn we een rondje door het park 
gegaan en hebben een hoop rommel 
opgeraapt. Met de hele school hebben we de 
container kunnen vullen!!! We zijn trots op onze 
kinderen en we hopen dat iedereen ook in de 
toekomst een steentje bijdraagt door hun 
rommel in de vuilnisbakken te doen!!! Alvast 
bedankt! 
 
Schoolreis Groepen 2 
Binnenkort gaan we met groep 2 op schoolreis 
en daarvoor is het belangrijk dat wij over de 
juiste telefoonnummers beschikken.  
 

Telefonisch bereikbaar! 
Ook merken we regelmatig dat we voicemail 
krijgen als we u nodig hebben. Wilt u er 
alstublieft voor zorgen dat u telefonisch 
bereikbaar bent en blijft! 
 
Groeten van de kleuterjuffen  
 
Groep 3 
 
Suikerfeest op school 
Vrijdag zijn jullie allemaal van harte welkom om 
in Groep 3 het Suikerfeest te vieren. Dit is van 
12.00 – 13.00 uur. Neem allemaal iets lekkers 
mee en de kinderen mogen hun eigen 
speelgoed meenemen vanuit huis. 
  
Artis 
Ons jaarlijkse dagje naar Artis was een groot 
succes! Hartstikke bedankt voor alle moeders 
die gezellig mee konden gaan. Heeft u nog 
geen €2,- euro ingeleverd voor de bus? Doe dit 
dan a.u.b. alsnog bij mij. 
  
Jarig in de zomervakantie 
Is uw kind jarig in de zomervakantie? Kom dan 
even naar mij toe zodat wij samen een dag 
kunnen plannen voor het vieren van de 
verjaardag.  
 
Groeten Juf Willemijn en Juf Barbara 
 
Groep 4 
 
De Vreedzame School 
Met De Vreedzame School hebben we veel 
nagedacht over hoe je je steentje bij kunt 
dragen. We hebben met het verhaal van de vis 
en de hengel geleerd dat er verschillende 
manieren van helpen zijn. De ander heeft veel 
meer aan een hengel omdat hij dan zelf weet 
hoe hij het probleem op kan oplossen. De 
kinderen helpen elkaar in de klas heel erg veel 
op de goede manier.  
 
Rekenen 
Met Rekenen zijn we bezig met de kalender. 
Ook oefenen we heel erg veel met plus en 
minsommen onder de 100. Soms oefenen we 
zelfs al boven de 100. We hebben er veel 
plezier in.  
 
Groeten van Juf Dionne 
 
 
 



Groep 5 
 
Uitjes 
De laatste weken van het schooljaar zijn niet 
alleen gevuld met leeropdrachten maar ook met 
creatieve opdrachten en leuke uitjes. Eerst 
hebben we al lessen gehad van medewerkers 
van Noordjes Boekenclub. Afgelopen dinsdag 
zijn de kinderen aan de slag gegaan met ecoline 
en stiften om 'snotmonsters' te maken. Wat 
hebben we een creatieve kinderen in de klas, er 
zitten hele mooie monsters tussen! 
 
Suikerfeest 
Vrijdag vieren we in de klas het suikerfeest en 
komende dinsdag zijn we uitgenodigd in het 
Amsterdamse Bos om de hele dag sportieve, 
actieve opdrachten te gaan doen. In de brief 
hierover staat wat uw kind mee moet nemen.  
 
Sportdag 
Over een paar weken (op 27 juni) staat ook nog 
de sportdag op ons programma. Daarvoor zijn 
we op zoek naar ouders die die dag willen 
helpen. Het gaat dan om het begeleiden van 
een groepje kinderen. U kunt zich bij mij 
opgeven als u mee wilt helpen. 
 
Lessen 
Tussen al die leuke activiteiten door wordt er in 
de klas ook nog eens heel hard gewerkt. Zo 
gaan we met rekenen starten met sommen tot 
en met 10.000 en herhalen we de keer- en 
deelsommen. Wilt u thuis blijven oefenen met 
de tafels? Het gaat dan alleen om de tafels van 
1 tot en met 10. Als de kinderen die beheersen 
kunnen ze ook heel makkelijk moeilijkere 
keersommen (zoals 8 x 24) oplossen.  
 
Ook heeft uw kind weer een lijst met woorden 
en hun betekenis meegekregen om thuis te 
oefenen. Elke dag een keer de woorden 
oefenen helpt al om de betekenis van die 
woorden te onthouden.  
 
Groeten van Juf Nienke  
 
Groep 6  
 
Hoe is het in Groep 6? 
Het einde van dit schooljaar komt in zicht. We 
zijn vorige week met de cito-toetsen begonnen 
en we gaan zo zoetjes aan het één en ander al 
afronden. Ook leuke buitenactiviteiten, zoals 
bijvoorbeeld sporten in het Amsterdamse Bos, 
en het schoolreisje komen in beeld. Wat betreft 

de schooltuinen gaat het erg goed. Zoals u heeft 
gemerkt; we zijn al flink aan het oogsten en er 
komt nog veel meer. Naast groente hebben we 
ook bloemen gezaaid. Over een paar weken 
neemt uw kind een mooi boeketje bloemen mee 
naar huis! 
 
Groeten van Juf Wendy en Meester Hans 
 
Groep 7  
 
Hallo Muziek 
Alweer een tijd geleden hebben we met Groep 
7 gewisseld van instrument. De cello leerlingen 
zijn djembé gaan spelen en andersom. We zijn 
al weer een paar maanden aan de gang en 
aanstaande woensdag over een week (19 juni) 
zullen we net als de vorige keer een uitvoering 
geven om te kunnen laten zien wat we geleerd 
hebben. De exacte tijd staat op de voorkant van 
de nieuwsbrief vermeld. We hopen natuurlijk op 
een grote opkomst. 
 
Groeten van Meester Alje 
 
Groep 8 
 
Uitstapjes, uitstapjes en nog eens (een 
leuke/drukke tijd!).. 
Beste ouders/verzorgers, her en der in deze 
nieuwsbrief vindt u data van activiteiten die voor 
Groep 8 van belang zijn. Voor u even op een rij; 

 Viering Suikerfeest 

 5 t/m 7 juni; laatste inschrijfmoment 

Voortgezet Onderwijs. 

 11 t/m 13 juni; Kamp Groep 8 

 19 juni; 10.00 uur Presentaties Hallo Muziek 

Gr 5 t/m 8 

 20 juni; Sportdag Groep 7/8 

 26 juni   Studiedag, gr 1 t/m 8 vrijdag 

 01 juli    Bezoek Kamp Westerbork gr 7 en 8 

 
Omdat er activiteiten bijzitten die de hele dag 
duren en wij ook later terug zijn op school, 
geven wij u nu alvast deze data op. Voor de 
grotere activiteiten krijgt u nog een aparte brief 
mee. Houd de tassen van de kinderen de 
komende periode goed in de gaten en noteer 
deze data alvast op uw kalender thuis. Mocht u 
nog vragen hebben over bepaalde 
uitstapjes/activiteiten dan hoor ik dat graag. 
 
Groeten van Meester Dennie 
 
 



Van de sportafdeling 

 
De maand Juni is een drukke maand op 
sportgebied. Er staan dan namelijk 2 
sportdagen op het programma. Op donderdag 
20 juni gaan Groep 7 en 8 naar de Olympische 
Sportdag op de sportvelden van de ALO in 
Amsterdam West. We gaan hier met het 
Openbaar Vervoer naar toe. Van elke leerling 
wordt een bijdrage van €2,- euro verwacht voor 
de kosten van het OV. Deze bijdrage mag graag 
voor 18 juni ingeleverd worden bij de 
groepsleerkacht van uw kind. 
 
Op donderdag 27 juni is de sportdag voor groep 
4,5 en 6 bij de sportvelden van ATOS. Hiervoor 
hebben wij veel hulp van ouders nodig om de 
groepjes te begeleiden. Mocht u dit leuk vinden, 
meldt u dan aan bij de groepsleerkacht of bij 
meester Bart.  
 
Sportieve groeten van Meester Bart. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Verjaardagen juni 

 
03 juni Liandra Mavitidi 
06 juni Farah Bouyiri 
09 juni     Zoë Houtwipper 
10 juni Omar Salloum 
12 juni Jhared Garcia 
14 juni Safouan Zemouri 
17 juni Juf Karin 
18 juni David al Maalouf 
21 juni Sabirin Abukar 
23 juni Emman al Aboudi 
28 juni Mohamed Dari 
  Mariela Rosal 
01 juli Meester Bart 
  

 

Van Harte Gefeliciteerd en een hele fijne 

verjaardag !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


