
 
 
  
 
 
 

Nieuwsbrief van OBS de Klimop Schooljaar: 2019/2020 Editie: 61 (05–08–19) 

Belangrijke data in september: 
12 sep   Sportdag groep 1 t/m 3 
30 sep   Studiedag, gr 1 t/m 8 vrij 
03 okt    Nieuwsbrief oktober gaat mee 

 
 
 
 
Van de directie:  
 

 
Een nieuw schooljaar.. 
Als u dit leest zijn wij inmiddels al een paar 
dagen onderweg in het nieuwe schooljaar. Wij 
hopen dat u allen een fijne vakantie hebt gehad 
en dat u en de kinderen goed zijn uitgerust om 
met frisse moed aan het nieuwe schooljaar te 
beginnen. Een nieuw schooljaar met weer 
genoeg nieuwe uitdagingen om nieuwsgierig en 
vol goede moed aan te beginnen. Wij kijken uit 
naar de samenwerking met u en uw kinderen. 
 
Lerarentekort 
Het afgelopen jaar hebben we meerdere keren 
gestaakt voor een oplossing van het 
lerarentekort. Tot op heden heeft dit weinig 
succes gehad. Veel scholen hebben op dit 
moment niet voor elke klas een leerkracht 
gevonden! Gelukkig hebben we op dit moment 
alle groepen bezet met goede leerkrachten! 
Hier zijn we heel trots op en erg blij mee. De 
situatie is echter ook op De Klimop erg 
kwetsbaar. Als er een leerkracht ziek wordt of 
om andere redenen geen les kan geven dan 
hebben wij geen vervanging. In deze situatie is 
het ook geen oplossing om een groep te 
verdelen over andere groepen omdat de 
groepen dan te groot worden. Ik wil u dan ook 
vragen om uw kind thuis te houden op het 
moment dat zich deze situatie voordoet. U krijgt 
hier vanzelfsprekend op dat moment bericht 
over. 
 
 
 
 

 
 

 
Doelab 
Vanaf schooljaar 2019/2020 is er een Doelab op 
De Klimop. Groepjes leerlingen ontvangen 
ondernemend en passend onderwijs gedurende 
1,5 uur per week voor het hele schooljaar. Het 
Doelab is op De Klimop naast groep 3. De 
leerlingen doen succeservaringen op die ze 
weer mee terug nemen naar de klas. Er wordt 
thematisch gewerkt en de lessen zijn vooral 
heel praktisch. De onderwerpen kunnen zijn: 
ICT, techniek, koken, handenarbeid, tuinieren, 
werken met textiel, stages en ondernemen. In 
ieder thema zijn algemene doelen beschreven 
en wordt er aan persoonlijke doelen gewerkt 
waar ze in de klas weer mee verder gaan.   
De kinderen die hiervoor in aanmerking komen 
krijgen een aparte brief met informatie mee voor 
hun ouders.  
 
 
 
 
 
 
Naschools aanbod Wijsneus 
Verderop in deze nieuwsbrief vind u de 
naschoolse cursussen die starten vanaf 
dinsdag 1 oktober. U kunt uw kind hiervoor 
aanmelden via www.sterrenmakers.nl 
Uw aanmelding moet uiterlijk 16 september 
binnen zijn. Heeft u hulp nodig bij het inschrijven 
dan zijn er op dinsdagmiddag 10 september 
mensen van Wijsneus in de personeelskamer 
om u hierbij te helpen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Namens het Klimopteam 
Paul van Hattem 
 
 
 

http://www.sterrenmakers.nl/


Vakantierooster schooljaar 2019-2020 
Herfstvak. 21-10-2019 t/m 25-10-2019 
Kerstvak. 23-12-2019 t/m 03-01-2020 
Voorjaarsvak 17-02-2020 t/m 21-02-2020 
Pasen  10-04-2020 t/m 13-04-2020 
Meivakantie 27-04-2020 t/m 08-05-2019 
Hemelvaart 21-05-2020 en  22-05-2020 
Pinksteren 01-06-2020 
Zomervak. 06-07-2020 t/m 14-08-2020 
 

Overige vrije dagen: 
Maandag 30-09-2019 Studiedag 
Vrijdag 01-11-2019 Studiedag 
Woensdag 12-02-2020 Studiedag 
Donderdag 13-12-2020 Studiedag 
Vrijdag 14-02-2020 Studiedag 
Woensdag 18-03-2020 Studiedag 
Dinsdag 02-06-2020 Studiedag 
Woensdag 03-06-2020 Studiedag 
Donderdag 18-06-2020 Studiedag 
 

Nieuws uit de groepen 
 
Nieuws van de voorschool 
 
Start nieuw schooljaar 
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen en na 
een rustige vakantie is iedereen blij om er weer 
tegenaan te gaan. De peuters zijn begonnen 
met het nieuwe thema ‘Dieren’. De liedjes en 
activiteiten zullen in het teken staan van dieren. 
Binnenkort krijgen de ouders het boekje ‘Uit en 
Thuis’ mee. Hierin staat o.a. een opdracht om 
samen met je kind aan te werken. De opdracht 
mag worden meegenomen naar school zodat 
wij er een soort tentoonstelling van kunnen 
maken. 
 
Jarigen 
Kinderen die 4 jaar zijn geworden: Hafsa, Zau, 
Naleah en Amelia. Gefeliciteerd en wij wensen 
jullie veel plezier op de basisschool! Kinderen 
die 3 jaar zijn geworden: Sirac en Abdi. Van 
harte gefeliciteerd! Wij hebben afscheid 
genomen van Kaouter. Zij is verhuisd. We 
hebben flink wat nieuwe kindjes verwelkomd 
afgelopen tijd: Lina, May-Sun, Kishiro, 
Mohamed en Neya. 
 
We wensen jullie veel plezier! De 
voorschooljuffen 
 
 
 
 
 

Groepen 1 en 2 
 
Welkom (terug)! 
We zijn heel blij om iedereen weer te zien! Wat 
is iedereen groot geworden zeg… 
 
Info-ochtend 
We zijn blij dat de info-ochtend goed bezocht is, 
we vinden dat heel belangrijk! We hopen dat er 
in de toekomst nog meer ouders naar 
bijeenkomsten zullen komen! 
 
Pauzehap 
Wij pauzeren in de ochtend met fruit en water 
en later met boterhammen en een melkprodukt 
of water. Krentenbollen, zoete broodjes en 
pakjes wicky horen daar niet bij… 
 
Nieuw thema; nieuw schooljaar 
We zijn begonnen met het eerste thema. Het 
heet “een nieuw schooljaar” en hiermee starten 
we het jaar rustig op met allerlei algemene 
zaken zoals waar staat alles, hoe ga ik met de 
spullen van de klas om en wat zijn onze regels. 
Zo went iedereen weer aan het naar school 
gaan. 
 
Sportdag 
Donderdagochtend 12 september hebben we 
sportdag samen met groep 3. Als u het leuk 
vindt om op deze dag te helpen dan kunt u dat 
aan de juf laten weten. 
 
Artis 
Op 24 september gaan we een dagje naar Artis 
en u zult van ons nog een brief krijgen met alle 
informatie. 
We vragen aan u een bijdrage van 2 euro voor 
het openbaar vervoer. 
 
Gymkleding 
Denkt u eraan dat uw kind op donderdag 
gymles heeft en dat het daar een korte broek en 
een t-shirt voor nodig heeft? De kleding zal op 
school bewaard worden en u krijgt het op vaste 
tijdstippen mee naar huis om het te kunnen 
wassen. 
 
We wensen iedereen een heel fijn schooljaar! 
De kleuterjuffen 
 
 
 
 
 
 



Groep 3: 
 
Leren Lezen! 
Na een heerlijke vakantie zijn wij in groep 3 hard 
van start gegaan. De kinderen zijn gelijk gestart 
met het leren van letters. Zo kennen ze de 
letters i, k, m en s al. Met deze letters kunnen 
de kinderen ook al woordjes lezen als ik, mik, 
kik, sim, mis. Misschien is u kind al thuis 
gekomen met verhalen over deze letters. Mocht 
dit niet het geval zijn vraag er eens naar. De 
kinderen zijn er namelijk erg trost op. 
 
En Rekenen.. 
Naast het leren lezen zijn wij in groep 3 ook 
gestart met rekenen. Hierbij gaat het vooral over 
de getallen op de getallenlijn t/m 20. Begrippen 
als meer en minder en cijfers leren schrijven. 
 
Inschrijflijst kennismakingsgesprekken 
In de loop van volgende week zal er een 
inschrijflijst bij de deur komen te hangen waarop 
jullie kunnen inschrijven voor 
kennismakingsgesprekken. Tijdens deze 
gesprekken maken we even kennis met elkaar. 
 
Groeten van Juf Barbara en Juf Nienke   
 
groep 4 
 
Goede start! 
In groep 4 wordt super hard gewerkt. Veel 
dingen zijn anders dan in groep 3, zo moeten 
we opeens in een los schrift werken, leren we 
keersommen, schrijven we namen met 
hoofdletters en nog veel meer. We doen heel 
erg goed ons best en het gaat dus ook al erg 
goed.  
 
Klokkijken 
Volgende week gaan we veel oefenen met 
klokkijken, vraag dan maar eens aan ons hoe 
laat het is! 
 
Groep 5 
 
De eerste twee weken van het nieuwe 
schooljaar zitten er al weer op! Twee weken van 
kennismaken met groep 5, met 'nieuwe' juffen 
en met nieuwe of andere methodes. Sommige 
dingen zijn even wennen, andere dingen zijn 
meteen al zo vertrouwd dat het al snel heel goed 
gaat.  
 
 
 

Juffen 
Wat vooral wennen is, is dat er drie juffen voor 
de groep staan. Juf Wendy is er op maandag en 
vrijdag, Juf Ingrid is er op donderdag en Juf 
Nienke op maandag, dinsdag en woensdag. We 
zijn alle drie op de hoogte van het reilen en 
zeilen in de klas dus u kunt altijd bij een van ons 
terecht met vragen of opmerkingen!  
 

En naast deze drie juffen zijn er nog meer juffen 
en een meester die uw kind begeleiden. Zo zijn 
er de juffen van muziek, de juf van Doelab, 
meester Bart voor de gym en komt er over twee 
weken een stagiaire van de Pabo die elke 
dinsdag en woensdag bij ons komt stagelopen. 
 

Taal 
Aan het begin van elk nieuw thema geven we 
de woordenlijst mee met woorden die we die 
weken tijdens de taallessen zullen leren. Wilt u 
deze woorden met uw kind oefenen. Wat vooral 
belangrijk is, is dat de kinderen de betekenis 
van de woorden leren.  
 

Grej of the Day 
Misschien heeft u uw kind al horen praten over 
de Grej of the Day. Drie keer in de week krijgen 
de kinderen een raadsel mee naar huis. De 
bedoeling is dat ze thuis proberen een antwoord 
op het raadsel te vinden. Dat kan door anderen 
te vragen maar ook door te zoeken op internet. 
Het leuke van de Grej is dat hier nou juist wel 
mag worden voorgezegd. De volgende dag 
krijgen de kinderen het antwoord te horen en 
volgt een mini les over dat onderwerp.  
 

Groeten van Juf Wendy, juf Ingrid en juf Nienke  
 

Groep 6 
 
Even voorstellen 
Dit schooljaar ben ik de nieuwe juf van groep 6. Mijn 
naam is Yasmina. De afgelopen jaren heb ik op een 
andere basisschool gewerkt en was ik opzoek naar 
een nieuwe uitdaging. Deze uitdaging heb ik 
gevonden op De Klimop. Ik heb er zin om jullie beter 
te leren kennen! 
 
De eerste week zijn de kinderen met veel 
enthousiasme begonnen. Het is weer even wennen 
voor de kinderen en er moet natuurlijk ook gewend 
worden aan de nieuwe juf. Ik heb er vertrouwen in 
dat het met de kinderen een mooi schooljaar gaat 
worden. We gaan de komende weken aan de slag 
met het zelfstandig werken en werken aan de 
weektaak. Mochten er vragen zijn, u bent altijd van 
harte welkom!  
 
Juf Yasmina 



Groep 7 
 

Start Groep 7 
De kinderen van groep 7 hebben afgelopen 
week een goede start gemaakt. Het eerste 
dictee is al afgenomen  en de resultaten zien er 
over het algemeen goed uit.  Ook de 
schooltuinen zijn weer begonnen. De komende 
weken gaan we alles wat we gezaaid hebben 
oogsten. Verzoek/oproep: graag een ouder voor 
de begeleiding van de groep naar de 
schooltuintjes. (iedere dinsdag 10.15u. heen - 
12.00u. terug. Tot  november). Wij zijn van plan 
om met zijn allen er een goed schooljaar van te 
maken, dat wil zeggen veel leren, veel plezier 
hebben en elkaar helpen en ondersteunen als 
dat nodig is. 
 

Groeten van meester Hans 
 

Welkom in Groep 8  
Lieve kinderen en beste ouders, allereerst van 
harte welkom in Groep 8. Het jaar dat voor velen 
van u wordt gezien als het jaar dat uw kind 
afscheid gaat nemen van de basisschool. Voor 
sommigen van u betekent dat ook een afscheid 
van De Klimop. Maaaaaaaar, zo ver zijn we nog 
lang niet want er staat een hele hoop te 
gebeuren dit jaar. 
 

Voorlopige adviezen 
Allereerst de voorlopige adviezen. Er heeft de 
afgelopen week een intekenlijst gehangen op 
de deur van Groep 8.  
 

Project e-waste 
Binnenkort starten wij met een project over e-
waste. Mocht u thuis nog oud elektronica 
hebben; alles waar een stekker uit komt of een 
batterij in kan, mag u dit op school in de e-waste 
kliko komen gooien. Als wij op school de meeste 
e-waste hebben opgehaald, winnen wij een 
leuke prijs. 
 

Een wens en huiswerk 
Tijdens deze activiteiten hopen wij de kinderen 
wakker, op tijd en met eten op school aan te 
treffen. Uiteraard staat Groep 8 bekend als het 
jaar van de Cito eindtoets en de grote opbouw 
naar iedere week een toets. Dat gaat zeker 
gebeuren. Ook u kunt daarin een belangrijke rol 
spelen. De kinderen hebben van school een 
agenda gekregen en de eerste toets is al 
uitgedeeld. Controleer daarom vaak de agenda 
van uw kind.  
 
Groeten van Meester Dennie 
 

Van de sportafdeling! 
 
Op donderdag 12 September zal de sportdag 
voor groep 1,2 en 3 plaatsvinden. De kinderen 
van groep 8 gaan zorgen voor de begeleiding 
van de groepjes. Wij zijn ook nog op zoek naar 
enkele ouders die willen komen helpen. Mocht 
u dit willen dan kunt u zich opgeven bij de 
groepsleerkracht of bij meester Bart. 
 
Sportieve groeten van Meester Bart 
 

Verjaardagen in augustus.. 
 

03 aug Walid Borham 

07 aug Shiloh Andre Nzinga 

10 aug Zau Ja Awng 

12 aug Yendaia de Lanoi 

14 aug Jeremy Wang 

16 aug Chelsea Alberg 

17 aug Juf Dionne 

18 aug Salma Abukar 

20 aug Ginnefine Tholen 

 

Verjaardagen in september 
 

03 sep Amalia Sulaeman Pabon 

05 sep    Leona Aukkahat 

06 sep Juf Nienke 

07 sep    Ace Bridgewater 

08 sep Darin Ahmed 

09 sep Emilia Emilova 

19 sep Mohamed el Hannouti 

23 sep Robinho Cairo 

  Omar Dmirieh 

24 sep Anil Kaplan 

28 sep Juf Mireille 

 

Van Harte Gefeliciteerd en alvast een 

hele fijne verjaardag !! 

 

 


