
 

 

 

Nieuwsbrief van OBS de Klimop Schooljaar: 2019/2020 Editie: 62 (03–10–18) 

Belangrijke data in oktober: 
11 okt    Informatieochtend Doelab 
-------------------------------------------------------------- 
21 t/m 25 okt    Herfstvakantie 
-------------------------------------------------------------- 
01 nov   Studiedag, groep 1 t/m 8 vrij 
07 nov   Nationaal Schoolontbijt 
    Start Schoolorkest 
    Nieuwsbrief november gaat mee 

 
Van de directie:  
 
Leerlingen-arena 
Op de studiedag van afgelopen maandag 30 
sept heeft de leerlingenraad, aangevuld met 
kinderen uit groep 1, 2, 3 en 4, gesproken met 
juf Sylvia en juf Ingrid S. over de Vreedzame 
School. Alle andere leerkrachten waren hierbij 
aanwezig. Het was een fijn gesprek en goed om 
van de kinderen te horen hoeveel steun ze aan 
de Vreedzame School hebben. Ook vertelden 
de kinderen dat ze de lessen erg prettig vinden. 
De kinderen hebben ons ook tips gegeven!  
Zo zouden ze het fijn vinden als kinderen op De 
Klimop: 
 

- meer kunnen bewegen tijdens de lessen 
en/of buitenlessen  

- een aparte meester of juf voor de 
Vreedzame Schoolles krijgen 

- buitenspelletjes kunnen doen waar 
meer kinderen aan mee kunnen doen 

- een ‘Vreedzame muur’ kunnen maken 
- het complimentenspel meer kunnen 

spelen 
- meer natuurlessen krijgen 
- minder liegen en buitensluiten 
- meer Vreedzame School lessen krijgen 

 

De meesters en juffen gaan hier snel mee aan 
de slag en gaan kijken wat we kunnen 
aanpassen. 
Heel erg bedankt voor de goede tips! 
 
 

Ouderbijdrage 
Aan het begin van het schooljaar wil ik u al gelijk 
vragen of u de vrijwillige ouderbijdrage van 
€20,- per kind zou willen betalen.  
De school gebruikt deze bijdrage voor het 
organiseren van de verschillende feesten op 
school, zoals bijvoorbeeld Sinterklaas. 
U kunt dit bedrag over maken op NL 96 INGB 
0005086330 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 de leerkracht van uw kind. 
 
Betaal uw vrijwillige ouderbijdrage met de 
Stadspas!! 
Heeft uw kind een Stadspas? Dan kunt u vanaf 
schooljaar 2018 - 2019 hiermee uw vrijwillige 
ouderbijdrage voldoen. 
Scannen van de Stadspas 
U kunt de Stadspas van uw kind laten scannen 
bij Annet van der Voort, zij is op 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 



 

 

Nieuws uit de groepen 
 
 
Doelab 
Bij het Doelab zijn de lessen vooral heel 
praktisch. Leren door te doen. De onderwerpen 
kunnen zijn:  techniek, programmeren, koken, 
handenarbeid, tuinieren, werken met textiel, 
stages en ondernemen. 
 
Inmiddels hebben we 4 of 5 lessen Doelab op 
zitten. We hebben kennis gemaakt met elkaar 
en de kinderen zijn bezig geweest met de 
leertaal die we gebruiken bij het Doelab. 
Bijvoorbeeld wie Fixie en Growie zijn, wat een 
leerkuil is en hoe die eruit ziet. We zijn de eerste 
lessen begonnen met het maken van robot 
Growie van een verfblik. Meten, knippen, 
plakken, verven, boren en tekenen. Het is soms 
best lastig om te bedenken hoe je je robot gaat 
maken. Als je een goed idee hebt, hoe ga je dat 
dan uitvoeren?  
 
Op dit moment zijn we bezig om een leerkuilspel 
te maken. Wat hebben we nodig, welke taken 
zijn er en wie doet wat? Alle groepjes zijn hard 
aan het werk om straks het spel ook in de klas 
te kunnen spelen.  
 
Gaat uw kind naar het Doelab en bent u 
nieuwsgierig naar Fixie en Growie ? Vrijdag 11 
oktober is er om 8:30 een informatieochtend 
voor ouders in het Doelab lokaal.   
 

 
 
Nieuws van de voorschool, 
 
De peuters zijn nog druk bezig met het thema 
Dieren. Er worden liedjes gezongen en 
verhaaltjes voorgelezen over dieren,  ook word 
er geknutseld. Ook hebben zij bezoek gehad 
van een kunstgroep ‘Kleintje Kunst’. 
 

Deze kunstenaars bezoeken peutergroepen in 
Amsterdam en laten ze spelenderwijs 
kennismaken met vorm en kleur. Er staat nog  
een bezoek gepland in november en dan zal er 
worden gewerkt met muziek en dans. 
 
Juf Kim verwacht deze maand haar kindje en 
we zijn benieuwd hoe ze er uit ziet.  Ja, het 
wordt een meisje! Juf Nathalie zal haar 
vervangen tot ze weer in staat is haar werk te 
hervatten. Juf Lonneke vervangt nog steeds Juf 
Mariëlle. 
                                                                            
El Nathan is 3 jaar geworden! Van harte 
gefeliciteerd! Priscella, Amira en Dunya zijn 
onlangs 4 jaar geworden en gestart op de 
basisschool! Van harte gefeliciteerd en veel 
plezier op school. 
 
We hebben nieuwe kinderen verwelkomd: 
Mostafa, Adam, Asiyah, Adam en Tenzin. 
We wensen jullie veel speel/leer plezier bij ons. 
 
De kleutergroepen 
 
Thema de dierentuin 
We zijn begonnen met het nieuwe thema “de 
dierentuin”. We hebben de huishoek ingericht 
als dierentuin met allerlei dieren in verschillende 
hokken. Als uw kind nog een knuffel heeft dat 
hier bij past dan mag het meegenomen 
worden.  
 
Filmlab 
Op 9 oktober gaan we met alle kinderen naar 
Eye als introductie voor het project “Filmlab”. Dit 
project wordt op school gegeven. 
 
Artis 
We gaan op woensdag 16 oktober naar Artis en 
we hopen dat het weer veel beter is dan vorige 
maand! We duimen ervoor! U ontvangt hierover 
nog ’n brief. 
 
Bedankt! 
We willen meester Dennie en zijn kinderen nog 
even bedanken voor hun hulp bij onze sportdag. 
Wat zijn de groep 8 kinderen lief en geduldig 
voor onze kleuters geweest, super! De sportdag 
zelf was ook een succes en de kinderen hebben 
ervan genoten! 
 
Groeten van de kleuterjuffen 



 

 

Groep 3 
 
Taal 
De kinderen van groep 3 zijn 
vorige week begonnen aan kern 2. 
De kinderen zijn hard aan het werk met de 
letters te leren. Zo kennen zij de letters: i, k, v, 
s, aa, m, p, e, r en de n al. Ik merk dat de 
kinderen het erg leuk vinden om te laten zien 
wat ze al kunnen lezen. Laat de kinderen thuis 
lekker oefenen met deze letters.  
 
Samen lezen 
Ik ben nog op zoek naar ouders of opa's of 
oma's die het leuk vinden om iedere dag de 
eerste 10 minuten met een groepje kinderen te 
oefenen met lezen. Mocht u tijd hebben en dit 
leuk vinden laat het ons dan even weten. 
 
Kinderboekenweek 
Vandaag is de kinderboekenweek begonnen. 
Nou lijkt het ons een leuk idee om ouders of 
opa's en oma's te laten voorlezen. Mocht u zin 
en tijd hebben laat het ons dan weten. 
 
Kennismakingsgesprekken 
De eerste kennismakingsgesprekken zijn 
geweest. Nog niet alle ouders hebben zich 
ingeschreven voor een gesprek.  Mocht u dit 
nog niet hebben gedaan, het briefje hangt bij de 
deur. 
 
Juf Nienke en Juf Barbara 
 
Juf Luna 
Mijn naam is Luna van Spelden, 20 jaar oud en 
woon in Den Helder. Ik zit momenteel in mijn 2e 
jaar pabo, aan het HVA. De komende tijd zal ik 
bij u dochter/zoon in de klas stagelopen.  
 
Wellicht heeft u mij al eens een keer zien staan 
bij de deur. Mijn eerste stagedag was op 24 
september. Vanaf nu kom ik tot 13 januari 
wekelijks op dinsdag stagelopen. In de periode 
tot 13 januari bevinden zich ook twee 
stageweken (hele week aanwezig). De eerste 
stageweek is in de week van 7 tot 11 oktober. 
Ik zal mij de komende stageperiode 
bezighouden met verschillende activiteiten; 
onderzoeken van niveaugroepen in de klas (op 
gebied van taal/rekenen), het geven van lesjes, 
individuele instructies, 3 buitenspel activiteiten 

en de leerkracht bijstaan bij alle andere 
activiteiten/zaken die zich voordoen in de klas. 
Ik verheug mij op een leerzame stage, waarin ik 
een fijne tijd met de leerlingen ga hebben. 
Mocht u vragen hebben kunt u mij altijd 
aanspreken.  
Ik kijk er enorm naar uit om met hen samen te 
werken! 
 
Vriendelijke groet,  
Luna van Spelden.  
 
Groep 4 
 
Tafels 
In groep 4 wordt hard gewerkt! We zijn nu echt 
begonnen met het leren van de tafels. De tafel 
van twee kennen we al best goed. 
 

Taal 
Voor taal hebben we weer nieuwe 
themawoorden mee naar huis gekregen. De 
themawoorden gaan over reizen. Dit sluit goed 
aan bij het kinderboekenweek thema! De klas 
kent het themalied al erg goed.. vraag ze er 
maar eens naar.  

 
Groep 5 
 
Juf Floor 
Twee weken geleden is juf Floor begonnen bij 
ons in de klas. Hieronder stelt ze zich aan u 
voor.'Mijn naam is Floor en ik ben 20 jaar. Op 
dit moment zit ik in mijn derde jaar van de 
Universitaire Pabo van Amsterdam. Ik woon in 
Heiloo en ik zal tot en met januari elke dinsdag 
en woensdag in groep 5 stage komen lopen. Ik 
kijk er naar uit om weer nieuwe ervaringen op te 
doen!'  
 
Rekenen 
Tijdens de rekenles zijn de kinderen veel aan 
het oefenen met delen en vermenigvuldigen. 
Het is daarvoor fijn dat de kinderen de tafels 
goed kennen. Wilt u uw kind daarbij helpen? 
Elke dag een paar keer een tafel oefenen helpt 
al om de tafel te automatiseren. De kinderen 
moeten de tafels van 1 tot en met 7 en 10 al vlot 
kunnen opnoemen. De tafels van 8 en 9 komen 
de komende weken aan bod. 
 
 



 

 

Taal 
Afgelopen weken hebben we geoefend met 
voegwoorden. Voegwoorden zijn woorden die 
van twee zinnen een zin maken (en, maar, of, 
want zijn voegwoorden). Werken met meervoud 
en met verkleinwoorden hebben we al eerder 
gedaan en worden deze weken herhaald. 
Samen met de woordjes die de kinderen mee 
naar huis hebben gekregen komen deze 
onderwerpen terug in de toets. Wilt u de 
woordjes met uw kind blijven oefenen?  
Op de deur van de klas komt te staan wanneer 
de toetsen zijn.  
 
Muziek 
Inmiddels zijn de muzieklessen begonnen. De 
kinderen die klarinet spelen mogen het 
instrument mee naar huis om te oefenen. Wilt u 
het instrument op vrijdag weer mee naar school 
geven zodat het gebruikt  kan worden tijdens de 
muziekles! 
 
Juf Wendy, Juf Ingrid en juf Nienke  
 
Groep 6 
 
Huiswerk 
Leerlingen uit groep 6 krijgen 
iedere vrijdag huiswerk en/of leerwerk mee 
naar huis. De meeste kinderen nemen dit zoals 
afgesproken op maandag mee terug naar 
school. Helpt u uw kind aan herinneren om het 
huiswerk te maken en mee te nemen? Dank! 
 
Topper van de week 
Iedere week is er een nieuwe topper van de 
week. We hebben al een aantal toppers van de 
week gehad: Yassmine, Khaylon, Marcel en 
Chelsea. De topper van de week mag een 
beloning uitkiezen voor de rest van de klas. 
Voorbeelden van wat we al hebben gehad: 
klassen spel spelen, film kijken en cup a soup 
drinken tijdens de grote pauze. Ik ben benieuwd 
wat de volgende topper van de week gaat 
verzinnen.  
 
Rekenen 
Met rekenen gaan we verder oefenen met 
het optellen en aftrekken tot en met 1000. 
Ook het kolomsgewijs optellen wordt verder 
geoefend. Verder is het belangrijk dat de 
kinderen de tafels uit hun hoofd kennen. 
Daarnaast komen vermenigvuldigen als 7 x 49 

en 7 x 89 terug. Ook gaan we weer oefenen 
met het analoog en digitaal klokkijken en 
werken met de kalender. In het vorige blok is 
de vierkante centimeter geïntroduceerd en nu 
gaan we verder rekenen met vierkante meters. 
Tot slot gaan we verder 
met oppervlakte en omtrekken berekenen en 
herhalen we de 
maten: liter, deciliter en mililiter.  
 
Spelling 
Met spelling zijn we dit blok bezig met de 
volgende spellingcategorieën: 
- woorden met au en auw 
- woorden met ou en ouw 
- woorden waarbij f verandert in v 
- woorden waarbij s verandert in z 
- woorden met i die klinkt als ie 
 
Taal 
Naast de gebruikelijke themawoorden leren de 
kinderen ook met taal het gebruik van: 
voorzetsels, onvoltooid verleden tijd-vormen, 
het vinden van de persoonsvorm, hoe je 
afkortingen maakt, betekenis leren van 
voorvoegsels en het leren schrijven van een 
verslag. 
 
Geschiedenis en Aardrijkskunde 
Met Geschiedenis gaan we het hebben over de 
tijd van monniken en ridders en met 
Aardrijkskunde leren de kinderen de 
belangrijkste Nederlandse 
grondsoorten kennen, waarom Nederland 
tegen water wordt beschermd en de topografie 
van Overijssel en Gelderland. 
 
Thuis oefenen op Cloudwise 
Via de site cool.cloudwise.nl kunnen alle 
leerlingen inloggen met hun eigen mailadres en 
wachtwoord. Er kan geoefend worden met: 
- tempo rekenen 
- redactiesommen 
- nieuwsbegrip 
- taal actief: spelling en woordenschat 
- aardrijkskunde: topografie  
Kortom, genoeg oefenmateriaal voor thuis. De 
kinderen weten hier ook van. 

http://cool.cloudwise.nl/


 

 

Quote van de klas 
Juf Yasmina: 'Jongens en meisjes, ik heb een 
foutje gemaakt. Ik ben ook maar een mens.' 
Leerling: 'Nee hoor, u bent juf.' 

Groetjes, Juf Yasmina 
 
Groep 7 
 
Leerlingarena 
Op de eerste plaats wil ik Safa en Anil 
bedanken, omdat ze tijdens de studiedag van 
de juffen en meesters mee hebben gedaan met 
de leerlingarena, die over de Vreedzame 
School ging. Een heel belangrijk punt kwam 
hierbij naar voren: de kinderen vinden de 
Vreedzame Schoollessen erg leuk en zinvol. 
 
Schooltuinen 
Nog even een update over de schooltuinen. Wij 
zijn met de laatste buitenlessen bezig. Daarna 
volgen nog enkele binnenlessen en dan zit het 
schooltuinjaar erop. En dan maar wachten op 
de film die over ons gemaakt is. Wij zijn heel 
benieuwd! 
 
Meester Hans 
 
Groep 8 
 
Kinderpostzegels 
Ook dit jaar doen wij weer mee aan de 
Kinderpostzegelactie. Vorig jaar hebben de 
Groepen 7 en 8 €3.313,99 euro opgehaald voor 
het goede doel. Dit jaar zijn wij als school één 
van de twee goede doelen. Onze school heeft 
vorig jaar een bedrag mogen ontvangen van het 
Jeugd Educatie Fonds (JEF). Ook dit jaar hopen 
wij dit bedrag te mogen ontvangen. Als wij veel 
geld ophalen voor de Kinderpostzegels zal dit 
bedrag alleen nog hoger kunnen worden. Wij 
hopen daarom ook dat wij (Groep 7 en 8) dit jaar 
meer geld opgehaald hebben dan vorig jaar. Uw 
kind levert aanstaande vrijdag (morgen 
04/10/2019) de Kinderpostzegelmap weer in bij 
Meester Dennie. 

E-wasterace 
Groep 8 heeft dit jaar meegedaan aan de e-
wasterace. Aanstaande vrijdag krijgen wij te 
horen of wij een schoolreisje naar het Nemo 
hebben gewonnen. De kinderen hebben erg 
hun best gedaan om zoveel als mogelijk 
elektrische apparaten te verzamelen. Voor ieder 
apparaat kregen wij als klas/team punten. De 
school met de meeste punten heeft de race 
gewonnen. U kunt op onze 
facebooksite; www.facebook.nl/deklimopamste
rdam kijken hoe het interview met Maliyah en 
Yassine is geworden. 
  
Afspraken tijdens schooltijd 
Wij zitten inmiddels in de vijfde week van 
school. In die vier weken tijd valt mij één ding op 
en dat is dat er tijdens school veel afspraken 
worden gemaakt voor/met uw kind. Denk aan 
tandarts, orthodontist etc. Als er spoed is, kan ik 
dat goed begrijpen. Een huisartsbezoek in de 
ochtend is logisch maar voor andere afspraken 
zou ik u toch dringend willen verzoeken om 
deze na schooltijd te plannen (indien dit 
mogelijk is). Uw kind mist hierdoor belangrijke 
onderwijstijd en aangezien wij op dit moment 
hard aan het doorstampen zijn, is het voor uw 
kind ook fijner om niets in te hoeven halen of te 
missen. Alvast bedankt voor uw medewerking. 
  
Een hartelijke groet van Meester Dennie 

 

Verjaardagen in oktober 
 

03 okt Savan Kulu 

05 okt  Meester Hans 

09 okt Fatima Hussain 

16 okt Sidney Boonstra 

18 okt Nadim Aldjig 

  Joree Bader 

19 okt Mustafaa Hussain 

21 okt Parth Sharma 

28 okt Natan Gebremeskel 

29 okt Rania Bark 

 

Van Harte Gefeliciteerd en een hele fijne 

verjaardag !! 

http://www.facebook.nl/deklimopamsterdam
http://www.facebook.nl/deklimopamsterdam

