
 

Nieuwsbrief van OBS de Klimop Schooljaar: 2019/2020 Editie: 63 (07–11–18) 

Belangrijke data in november: 
07 nov   Nationaal Schoolontbijt 
    Start Schoolorkest 
    Nieuwsbrief november gaat mee 
11 nov   Start schooltandarts 
    Start oudergesprekken 
05 dec   Sinterklaasviering, vanaf 12.00 uur vrij 

 
Van de directie:  
 
Schoolplan 2019-2023 
In het schoolplan kunt u de plannen van de 
school voor de komende twee jaar lezen. In de 
hal van de school staat een tafeltje met daarop 
een map met een aantal kopietjes van de 
schoolplannen voor ouders om te lezen en/of 
mee te nemen. Ook hangt daarboven een 
poster waarop de schoolplannen staan 
getekend. 
 
Oudergesprekken 
Op maandag 11 november gaan de 
oudergesprekken van start. U kunt intekenen 
voor een afspraak op de lijst die bij de klas van 
uw kind hangt.  
 
Schoolorkest 
Op donderdag 7 november gaat het 
schoolorkest weer van start. Alle kinderen van 
Groep 5 t/m 8 hebben zich kunnen  aanmelden 
om mee te doen. De kinderen die vorig jaar mee 
hebben meegedaan, mogen dit jaar ook 
meedoen. De kinderen mogen zelf het 
instrument kiezen waarop zij willen spelen. Het 
is wel de bedoeling dat zij in de klas al les 
hebben gehad op het instrument. 
Als kinderen zich voor het schoolorkest 
opgeven dan verwachten wij dat de kinderen 
elke donderdag aanwezig zijn bij deze 
happening. Meester Lex zal het schoolorkest 
begeleiden.  
 
 
 
 
 

Ouderbijdrage 
Tijdens de komende oudergesprekken gaan de 
leerkrachten 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 NL67 RABO 
03290486 51 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 sinds 
vorig schooljaar 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. 
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 

 
 
 



 

Doelab 

Pasta, pizza, appeltaart en noedels. We zijn een 

nieuw thema gestart, dit thema gaan we koken! 

Dat betekent niet dat we meteen in pannen 

staan te roeren. Eerst zoeken we recepten uit 

die we graag willen maken. Dan maken we een 

boodschappenlijst en gaan we boodschappen 

doen. Waar kun je alles vinden in de 

supermarkt. Waar liggen de ingrediënten die 

goedkoop zijn. Hoe kunnen we prijzen 

vergelijken en waar letten we op.  

Ook houden we ons bezig met de vraag of we 

vlees gebruiken in ons recepten. Het klimaat is 

de laatste tijd veel in het nieuws, wat is het effect 

van vlees eten op het klimaat en wat is ons 

standpunt daarin.  

Dat is waar we nu mee bezig zijn. Daarna begint 

het echte koken..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van de voorschool  

Op 8 oktober is het kindje van juf Kim geboren. 

Ze heet Jadie Joolz en weegt 3100 gr. en is 

helemaal gezond! Gefeliciteerd juf Kim met de 

geboorte van jullie dochter! 

 

 
 
 
 
 

Thema: Herfst. 
De herfst is begonnen en St Maarten staat voor 
de deur. De kinderen maken kennis met vele 
facetten van de herfst: de vallende blaadjes, de 
paddenstoelen, regen en wind. Kinderen mogen 
blaadjes en kastanjes mee naar school nemen 
voor onze herfsttafel.Samen met de peuters 
maken we een lampion zodat ze straks langs de 
deuren kunnen gaan om liedjes te zingen en 
daarvoor beloond te worden met iets lekkers. 
 
Zang en dans. 
Kleintje Kunst zal deze maand langs komen om 
de kinderen kennis te laten met zang/ dans en 
muziek. 
 
Welkom, jarig en naar een andere school. 
We mochten twee nieuwe kinderen 
verwelkomen: Eva en Michelle. Wij wensen hen 
veel plezier op de voorschool. Er worden ook 
weer kinderen 4 jaar: Nizar en Arash. Alvast 
gefeliciteerd! Arash gaat naar basisschool de 
Klimop en Nizar gaat naar een andere school. 
Kinderen die in november 3 jaar worden zijn 
Amira en Michelle. Ook voor jullie de felicitaties. 
 
Verschonen. 
Het gebeurt nogal eens dat wij voor kinderen 
schone kleren uit hun tas nodig hebben. Vaak 
staat er geen naam op de tas en de kleintjes 
weten niet altijd welke tas van hen is. Ons 
verzoek: Graag de naam van uw kind duidelijk 
op zijn/haar tas schrijven, dit voorkomt onnodig 
gezoek. Ook in de jassen staat vaak geen 
naam, dit zou wel heel handig zijn. Soms grijpen 
we mis bij het verschonen. Mochten er nog 
ouders kleding over hebben die niet meer 
gedragen word, mogen zij deze doneren aan de 
voorschool. We komen een paar lange broeken 
en shirts tekort. Bij voorbaat hartelijk dank. 
 
In de jassen van de kinderen staat vaak géén 
naam en soms gaan kinderen met de verkeerde 
jas naar huis. Daarom graag de naam in de jas 
schrijven om misverstanden te voorkomen! 
 

Groetjes: Nathalie, Lonneke en Lidy 

 

 

 

 

 



Groep 1 en 2 

Filmfestival   

De komende weken gaan we werken met het 

project Mobiele Filmatelier. Deze lessen zijn 

een vervolg op ons bezoek aan Eye en zullen 

op school plaatsvinden. Er wordt in school een 

plek ingericht waar de kinderen in kleine 

groepjes gaan werken. We zijn heel benieuwd 

en hebben er zin in! 

Thema 

We werken nu nog met het thema herfst maar 

over 2 weken gaan we beginnen met het thema 

“feest”. Hierin zijn Sinterklaas en Kerst verwerkt. 

Mocht u leuke spulletjes hebben die wij kunnen 

gebruiken bij het inrichten van de huishoek dan 

kunt u die afgeven aan de juf. 

Herfstwandeling  

We proberen ook weer een wandeling door het 

park te maken zodat de kinderen de 

veranderingen in de natuur kunnen zien en 

beleven.  

Groeten van de kleuterjuffen 

Groep 3  

Taal                  

De kinderen in groep 3 hebben de afgelopen 

weken hard gewerkt aan kern 3. Ze gaan deze 

kern dan ook deze week afronden. Na de 

vakantie zijn wij in de klas begonnen met lezen 

met hulpouders. Iedere ochtend starten wij het 

eerste kwartier met lezen onder begeleiding van 

de hulpouders. Mocht u tijd hebben om 's 

ochtends een kwartiertje te helpen met het 

oefenen van lezen, graag! Geeft u dit dan door 

aan Juf Nienke of Juf Barbara?   

Rekenen 
Verder zijn de kinderen van groep 3 bezig met 
het oefenen van erbij en erafsommen, splitsen 
van getallen en de getallenlijn t/m 30. Het is leuk 
om te zien dat de kinderen al echt aan het 
oefenen zijn met hun rekenrekje. Wij vinden het 
in groep 3 niet alleen belangrijk om te oefenen 
met lezen of rekenen maar ook knutselen wij 
iedere woensdagmiddag. Dit doen wij samen 
met de hulp van oma Carla en Stien (oud 
collega van de voorschool). De kinderen 
hebben al lampions gemaakt en vorige week 
zijn wij naar het park geweest om de mooie 

herfst te bekijken. Met herfstbladeren hebben 
wij toen een tekenopdracht gedaan. Het 
resultaat hangt op de gang.  
 
Juf Nienke en Juf Barbara 
 

Groep 4 

 
Lezen 
In groep 4 is het ontzettend belangrijk dat we 
‘leeskilometers’ maken. Op school lezen we 
veel, maar thuis lezen is ook heel erg goed.  
Op vrijdag wordt er extra gelezen, twee 
moeders uit onze klas helpen daarbij. Super fijn! 
Zij lezen iedere week een kwartiertje met een 
klein groepje kinderen. Laat het weten als je ook 
wil helpen, alle hulp is welkom.  
 
Nieuwsbegrip 
Sinds de herfstvakantie oefenen we op de 
computer met nieuwsbegrip. Thuis kan hier ook 
mee geoefend worden als je inlogt via 
Cloudwise.  
 
Sint Maarten 
Het is bijna sint Maarten! We maken prachtige 
lampionnen, de knutseljuffen (Stien en Carla) 
helpen ons daarbij. Volgende week mogen de 
lampionnen mee naar huis. 
Groeten van juf Dionne  
 

Groep 5 

Van alles wat.. 
Wat wordt er enorm hard gewerkt in de 
groep!  Nieuwe spellingsregels, tafelsommen, 
woordtrappen, klokkijken, vouwen, alles 
passeert de revue. U kunt nog steeds thuis 
helpen door de tafels te oefenen (1 tot en met 
10), elke dag een paar keer bespreken hoe laat 
het is ('gewone' klok en digitale klok) en heel 
veel te lezen. U kunt voorlezen, uw kind kan 
voorlezen, oefenmogelijkheden genoeg. 
 
Jinc 
Volgende week dinsdag start een lessenserie 
van 4 lessen waarin we de beginselen van 
programmeren gaan leren. Er komen dan 
professionals van de organisatie Jinc die ons 
dat gaan leren! We zijn benieuwd, als het goed 
is hoort u de enthousiaste verhalen binnenkort! 
 
 
 
 
 



Taal 
De komende weken oefenen we tijdens de 
taalles veel met de themawoorden. Uw kind 
heeft weer een blad meegekregen met daarop 
alle woorden die dit thema aan bod komen. Ook 
oefenen we met de trappen van vergelijking 
(groot, groter, grootst). 
 
Rekenen 
We maken veel sommen tot en met 1000. We 
leren dan vooral wat de positiewaarde van de 
verschillende getallen is. Is het een honderdtal, 
een tiental of een losse. En hoe zet je dat in een 
schema. Ook 'moeilijke' plus en minsommen 
komen aan bod. 45 + 38 is zo'n moeilijke 
som. WIlt u hier meer over weten, kom gerust 
langs dan leggen we het graag uit. 
 
Juf Wendy, Juf Ingrid, Juf Floor en Juf Nienke   
 

Groep 6 

Halloween 

Vorige week hebben we in de klas een klein 

Halloween feestje gehouden. De kinderen 

hebben hele enge maskers gemaakt en we 

hebben een filmpje gekeken in de klas. 

Halloween was erg geslaagd! 

 
 
Huisbezoeken + voortgangsgesprekken 
Vanaf deze week kunt u zich inschrijven voor 
het huisbezoek. Tijdens het huisbezoek zullen 
we het hebben over de voortgang van uw kind. 
Graag het verzoek om u zo snel mogelijk in te 
schrijven. 
 
JINC Digitale Vaardigheden 
In november doen wij samen met groep 5 mee 
aan een project van JINC. Dit project brengt 
kinderen digitale vaardigheden bij. De kinderen 
krijgen vier lessen: twee lessen van mensen uit 
het bedrijfsleven en twee van de leerkracht. De 
kinderen leren op een leuke manier 
programmeren en gaan hiermee aan de slag. 
 
 
 

Rekenen 
Met rekenen gaan we oefenen met het optellen 
en aftrekken tot en met 10.000. Ook getallen 
tot 10.000 leren afronden op een tiental, 
honderdtal en duizendtal. Verder leren de 
kinderen rekenen met inhouds- en 
lengtematen (bijvoorbeeld: hoeveel centiliter 
gaat er in twee liter?), Met meten gaan we aan 
de slag met het uitrekenen 
van tijdsduur (bijvoorbeeld: we beginnen om 
13.45 en eindigen om 15.15, hoeveel minuten 
zit hiertussen?).  
Tot slot leren de kinderen kommagetallen bij 
meters te gebruiken en verhaaltjessommen 
in een geldcontext. Daarnaast is het ook erg 
belangrijk dat de kinderen de tafels vlot en uit 
hun hoofd kennen. De tafels kun je leren 
door elke dag thuis te oefenen! 
 
Spelling 
Met spelling zijn we dit blok bezig met de 
volgende spellingcategorieën: 
- woorden met c die klinkt als s 
- woorden met c die klinkt als k 
- woorden met -ig 
- woorden met -lijk 
- verkleinwoorden met -je na d of t of -nkje 
- verkleinwoorden met -etje (met verdubbelde 
medeklinker) 
 
Taal 
Naast de gebruikelijke themawoorden leren de 
kinderen ook met taal het gebruik van:  
samenstellingen van het type bijvoeglijk 
naamwoord en zelfstandig naamwoord en 
voorzetsel. 
De kinderen leren onvoltooid verleden tijd-
vormen te gebruiken, kunnen de tijdproef doen 
om de persoonsvorm te vinden en kunnen 
werkwoorden vervoegen in een zin. 
 
Geschiedenis en Aardrijkskunde 
Met Geschiedenis gaan we het verder hebben 
over de tijd van monniken en ridders en met 
Aardrijkskunde leren de kinderen over dammen, 
dijken en sloten. De kinderen leren daarnaast 
ook over de watersnoodramp en de topografie 
gaat wederom over Overijssel en Gelderland. 
Het is belangrijk dat de kinderen hun tijd nemen 
om te leren voor deze toetsen! Voor iedere toets 
krijgen de kinderen een begrippenlijst en 
samenvatting mee naar huis. 
 
 
 
 
 



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  
 
Quote van de klas 
Juf Yasmina: 'Vandaag gaan we kolomsgewijs 
leren rekenen'.  
Leerling: 'Dit is net onder elkaar rekenen maar 
dan naast elkaar'.  
 
Vriendelijke groet, Juf Yasmina 
 

Groep 7 

De mediatoren van de Vreedzame School 
 
De Vreedzame School is echt super leuk, want 
je leert vreedzaam met elkaar om te gaan en je 
leert conflicten zelf op te lossen. Farah en 
Mohamed hebben de eerste dag al een conflict 
opgelost., maar blijkbaar hadden ze het al bijna 
opgelost, maar die twee kinderen hadden het 
ons niet verteld. 
De kinderen van de Klimop gaan goed met 
elkaar om. Dat komt omdat we dat hebben 
geleerd door de Vreedzame School. Wij zijn blij 
dat we mediatoren zijn, want dan kunnen we 
kinderen helpen met hun conflicten en dat is fijn. 
Maar wij doen niet alles want de kinderen van 
de Klimop lossen ook veel conflicten zelf op. 
Er zijn dagen waarop we de mediatoren helpen 
en die dagen zijn: 
maandag: Farah en Mohamed 
dinsdag: Maliyah en Damian 
woensdag: Safa en Karina 
donderdag: Mouad en Yasmina 
vrijdag; is er nog niemand, maar dat komt nog. 
 
Farah en Safa,  mediatoren van groep 7 
 
Boekbespreking 
Bijna alle leerlingen hebben nu een eerste 
boekbespreking gehouden over hun 
bibliotheekboek. Dit gaat heel erg goed. Lezen 
en erover praten is zo belangrijk voor de 
ontwikkeling van een kind. Veel kinderen zijn 
ook lid van de bibliotheek. Dat is prima! 
 
 
 

Huiswerk 
De kinderen van groep 7 krijgen iedere vrijdag 
huiswerk mee. Soms is het leerwerk en soms is 
het maakwerk. Het maakwerk moet uiterlijk 
donderdag mee terug naar school. 
Met behulp van de site cool.cloudwise.nl kan er 
thuis o.a. ook geoefend worden met 
Nieuwsbegrip. 
 
Meester Paul en Meester Hans 
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Groep 8 

Voortgangsgesprekken 
Beste ouders, de voortgangsgesprekken 
starten volgende week. Het is belangrijk dat u 
zichzelf inschrijft op het inschrijfformulier bij de 
deur. Ook verwachten wij in groep 8 de kinderen 
bij het gesprek. Samen moeten we knallen om 
er mooie score uit te krijgen. Wat bespreken wij 
in groep 8? U krijgt de eerste resultaten van de 
methodetoetsen van het jaar te zien. Zo krijgt u 
een goed beeld van hoe uw kind in Groep 8 is 
gestart. Wij bespreken wat er goed gaat en wat 
er beter kan. Uiteraard zijn wij ook erg benieuwd 
naar uw verhaal. Hoe kijkt u tegen de afgelopen 
periode aan? Ik zie u graag volgende week in 
Groep 8. 
  
e-wasterace en kinderpostzegels 
Voor de herfstvakantie hebben wij 
deelgenomen aan twee grote projecten. Met de 
e-wasterace hebben wij een hele knappe 
4e plaats behaald. Wij hebben met de groep 
meer dan 500 elektrische producten opgehaald 
en daar zijn wij heel erg trots op! De kinderen 
hebben superhard hun best gedaan om zo goed 
als mogelijk alle opdrachten uit te voeren. Ook 
hebben de groepen 7 en 8 deelgenomen aan de 
kinderpostzegels. De exacte opbrengst is nog 
niet helemaal bekend maar zodra deze bekend 
is, delen wij deze graag met u. Wordt vervolgd 
dus! 
  
Schoolspullen mee 
Na acht weken breekt er vaak ook een tijd aan 
dat kinderen bepaalde zaken vergeten. Ik wil u 
er alsnog op wijzen dat wij hebben afgesproken 
dat de agenda iedere dag mee naar huis en 
naar school wordt gebracht. Dit geldt ook voor 
het Aardrijkskundeschrift/boek voor de 
maandagen en het instrument dat uw kind 
bespeelt op de vrijdag. Als uw kind deze zaken 
niet meeneemt van school naar huis en 
andersom, worden er dingen gemist en moet uw 
kind werk missen, overschrijven of inhalen. Ook 
geldt dit voor de gymkleding. Dit wordt met 
enige regelmaat gemist. Ik vraag u daarom 
graag of u samen met uw kind wilt zorgen dat 
deze spulletjes mee gaan naar school. Dan zorg 
ik dat ze weer terugkomen naar huis. Alvast 
bedankt voor de medewerking. 
  
Een hartelijke groet van Meester Dennie 

 

 

Verjaardagen in november 

 
01 nov Kani Karadeniz 

02 nov Lexi Abear 

03 nov Ghassan Alsseed 

  Dina Bohassani 

05 nov Kelsey Assink 

  Romy Assink 

08 nov Morsal Azizi 

09 nov Lina Toufik 

13 nov Samira Agnaou 

14 nov Juf Izabella 

16 nov Mouad Bark 

  Zaineb Khan 

20 nov Na-Fraischa Kemper 

22 nov Leandro van der Voort 

24 nov Yusuf Dag 

25 nov Lyren van der Voort 

26 nov Yassin el Kouaa 

28 nov Omar Alsseed 

  Zonira Shinwari 

  Chloë Stienstra 

  Demerrylio Themen 

29 nov Jilani Berchem 

 

Van Harte Gefeliciteerd en een hele fijne 

verjaardag !! 
 


