
 

Nieuwsbrief van OBS de Klimop Schooljaar: 2019/2020 Editie: 64 (05–12–19) 

 
Belangrijke data in dec: 
06 dec   08.30 Sintversiering school opruimen 
09 dec   08.30 School versieren Kerst 
10 dec   10.30 Groep 5/8 presentatie muziek 
    12.45 Groep 6/7 presentatie muziek 
11 dec   08.45 Ouderacademie 
19 dec   18.00 - 19.30 uur Kerstdiner 
20 dec   08.30 Kerstversiering opruimen. 
----------------------------------------------------- 
21 dec t/m 5 jan Kerstvakantie 
------------------------------------------------ 
06 jan    Eerste schooldag 2020 
09 jan    Nieuwsbrief jan gaat mee 

 
Van de directie:  
 

Hulp bij kerstversiering. 
Na een zeer geslaagd Sinterklaasfeest gaan 
we de school alweer in de Kerststemming 
brengen. Hiervoor nodigen we u uit om op 
maandag 9 december te helpen de school te 
versieren. Heeft u tijd en vindt u het leuk om te 
helpen dan bent u vanaf 08.30 uur van harte 
welkom. De koffie staat klaar. 
 

Presentaties Hallo Muziek. 
Dinsdag 10 december zijn de presentaties van 
de muzieklessen. U bent van harte welkom om 
te komen kijken wat de kinderen de afgelopen 
periode hebben geleerd bij de zang- en 
instrumentlessen.  
Om 10.30 start de presentatie van gr 5 en 8 
Om 12.45 start de presentatie van gr 6 en 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kerst. 
Donderdag 19 december vieren wij Kerst en 
gaan wij ’s avonds genieten van een heerlijk 
kerstdiner. ’s Morgens om 08.30 uur starten we 
de dag met een muzikale verrassing. De 
kinderen hebben deze dag gewoon les tot 
14.15u. ’s Avonds gaat om 17.45u de deur 
open en dan mogen ouders en kinderen naar 
de klas. Wilt u uw kind een eigen bord en 
bestek meegeven? Het is handig als u de 
borden en/of schalen wilt voorzien van een 
naam, zodat de schalen na het kerstdiner ook 
weer bij de goede eigenaar terechtkomt.  
 

Er zullen per klas 2 hulpouders gevraagd 
worden om in de klas te helpen bij het 
Kerstdiner. Alle andere vaders en moeders zijn 
van harte welkom in het speellokaal om te 
genieten van een drankje en een gezellig 
samenzijn.  
Het kerstdiner is om 19.30u afgelopen en dan 
kunnen alle kinderen door hun ouder(s) uit de 
klas worden opgehaald. Vrijdag 21 december 
hebben de kinderen les tot 14.15u. 
 

Mocht u nog vragen over de Kerstviering op 
school hebben dan kunt u altijd terecht bij de 
leerkracht van uw kind. 
 
Gratis boeken. 
Uit de zwerfboekenkast mogen alle kinderen 
gratis boeken uitkiezen en meenemen. De 
zwerfboekenkast staat in de hal van de school. 
 
Namens het Klimopteam 
Paul van Hattem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Doelab 

Bij hoeveel graden gaat water koken? Wat is 

een el of een tl? Hoe splits je een ei? En wat is 

het verschil tussen pepernoten en kruidnoten?  

Allemaal vragen die we tegenkomen tijdens 

het koken. We maken de lekkerste gerechten 

helemaal zelf. Dat is leuk en lekker, maar je 

wordt ook trots op jezelf dat je iets maakt wat 

iedereen lekker vindt. En dan leer je er ook 

nog veel van.  

De kinderen hebben zelf recepten uitgezocht 

die ze graag willen maken. Tijdens de les 

worden de taken verdeeld en gaan de kinderen 

stap voor stap aan de slag met een recept. 

Samenwerken is belangrijk, maar goed weten 

wat je moet doen ook. En als dat allemaal 

goed gaat, dan is het smullen maar.. 

Juf Marije 

 

 

De voorschool. 
 
Feestmaand.                                                                                                               

De decembermaand is een feestelijke maand 

met Sinterklaas en Kerstmis. Sinterklaas en 

zijn Pieten hebben onze school bezocht en hij 

heeft even zijn gezicht laten zien bij de 

peuters. We hadden al flink de liedjes voor 

hem geoefend.  

Welkom.                                                                                                                     

We hebben een nieuw kindje mogen 

verwelkomen: Aylin Sena. Wij wensen jou veel 

speel- en leerplezier bij ons. 

Ouderbijeenkomst.                                                                                                     

Wij willen ouders erop attent maken dat er 

binnenkort een ouderbijeenkomst is waarin 

informatie zal worden gegeven over de op 

handen zijnde transitie die volgend jaar zal 

plaatsvinden. Volgend jaar zullen er n.l. 2 

peutergroepen zijn. Van de leidsters krijgt u 

een brief waarin al vast wat informatie wordt 

gegeven. Wij hopen zoveel mogelijk ouders op 

deze bijeenkomst te ontmoeten.  

Groet van de voorschool. 

De vreedzame school. 
Wij, Carina en Yassmine, zijn de mediatoren 
van groep 6. Wij vinden het heel leuk om 
mediatoren te zijn want dan kunnen we 
conflicten oplossen en dan kan je weer 
vrienden worden met elkaar. We kiezen geen 
kant want soms hebben vriendjes of 
vriendinnetjes van ons ruzie maar dan blijven 
we neutraal. We hebben ook een training 
gehad van Meester Dennie. Hij vertelde toen 
dat we geen ruzies mogen oplossen maar 
alleen conflicten. Een conflict is niet zo groot 
en in een conflict heb je alleen discussies. Er 
zijn nog geen kinderen bij ons geweest maar 
dat mag wel altijd. Ik, Yassmine, ben mediator 
op vrijdag en ik, Carina, op woensdag. Dus 
mocht er wat zijn dan kunnen jullie altijd naar 
ons toekomen! 
 
Carina en Yassmine, mediatoren van groep 6 

 
Ouderkamer. 
 
Kerststukje. 
Woensdag 11 december en  18 december 
2019 kunt u in de ouderkamer samen met uw 
kind een kerststukje maken met de hulp van 
Fatiha . Wij verzoeken u vriendelijk een kaars 
mee te nemen .Voor het andere materiaal 
wordt gezorgd maar wilt u iets extra in het 
kerstukje? Dan kunt u dit meenemen.  
Tijdens het kerstdiner komt het kersstukje op 
de tafel te staan van uw kind(eren) en na het 
diner mogen ze het meenemen naar huis. 



De kinderen vinden het leuk, dus komt u a.u.b. 
allemaal.  
                                           
Rooster kerststukje 
maken:         
Voor groep 1/2 : 
woensdag 11 december 
tussen 08.30 uur en 
11.00 uur  
Voor groep 3 : 
woensdag 18 december tussen 08.30 en 11.00 
uur.                     
 
Fatiha, Barbara en de kleuterjuffen 
 

Groep 1/2 a en b 
Sinterklaas.      
Wat hebben we genoten van 
het Sinterklaasfeest dit jaar! De 
kinderen hebben heel hard 
gewerkt en dat heeft de Sint 
ook echt gezien. Hij vond de 
hoeden van allebei de klassen 
echt geweldig zei hij! 
We willen alle ouders die er waren om te 
luisteren en te kijken naar de liedjes van groep 
1 t/m 4 in de speelzaal, heel hartelijk bedanken 
dat ze er met zoveel waren! Dat maakte het 
nog fijner voor de kinderen! Bedankt! 
 
Kerst. 
De komende 2 weken gaan we werken aan 
alles wat met de kerst te maken heeft. We 
gaan een boom neerzetten die we met lichtjes 
en kerstballen gaan versieren. Als u nog 
spullen heeft waar we de kersttafel mee 
kunnen versieren dan kunt u dat mee naar 
school geven.  
Wilt u voor uw kind een kaarsje meegeven? 
Deze wordt dan gebruikt op de avond van het 
kerstdiner. 
 
Fruit. 
Wilt u het fruit dat u meegeeft zelf alvast klein 
snijden? Dat maakt het voor uw kind 
makkelijker om te eten en het scheelt ons veel 
tijd. We zien ook dat de boterhammen niet 
altijd gesneden worden. Door de helft zou fijn 
zijn! Dank u wel. 
 
Groet van de kleuterjuffen 
 

 
 
 

Groep 3. 
 
Veilig leren lezen. 
We zijn net begonnen met Kern 5. Tijdens 
deze kern leren de kinderen de volgende 
letters lezen en schrijven: eu, ie, ou, l en uu. 
De woorden die bij deze letters horen 
zijn: jeuk, ziek, hout, lijm en vuur. Wij geven 
oefenblaadjes mee om thuis te oefenen. Wij 
zijn nog steeds op zoek naar 2 extra 
leesmoeder of vaders in de ochtend. Mocht u 
met het lezen in de ochtend kunnen helpen 
dan vinden de kinderen en wij dat erg fijn!  
 
Rekenen. 
Met het rekenen zijn de kinderen bezig met; 
het splitsen van getallen, welk getal zit ervoor 
of welk getal komt erna en de getallen in de 
juiste volgorde zetten van klein naar groot. 
Vooral het laatste is lastig. Dit kunt u thuis 
makkelijk oefenen door bijvoorbeeld drie 
getallen op te schrijven. Zie dit voorbeeld; 
eerst schrijft u 10, 6, 14 op → en daarna 
schrijven de kinderen dit op 6, 10 ,14 
 
Knutselen. 
De afgelopen week hebben wij in groepjes 
speeldeeg gemaakt. Hiervan hebben de 
kinderen in het thema Sinterklaas een mooi 
kunstwerk gemaakt. Ook zijn er pepernoten 
gebakken. Van beide activiteiten zijn foto’s 
gemaakt. Deze staan op de website. 
  
Juf Nienke en Juf Barbara 

 
Groep 4. 
 
Sinterklaas. 
Sinterklaas was op school, wat een feest! Hij 
was ook bij ons in de klas, we hebben het erg 
gezellig gehad. We hebben de pieten 
sinterklaas move met de hele klas gedaan. We 
hebben hard geoefend en heel erg ons best 
gedaan.  
Rekenen. 
Met rekenen leren we de digitale tijd, goed om 
dit ook thuis te oefenen! We leren de hele en 
de halve uren. Daarnaast is het goed om de 
tafelsommen te blijven oefenen. 
 
Groet van juf Dionne 
 

 
 
 



Groep 5. 
 
Surprise! 
De afgelopen weken is er door de kinderen 
(soms samen met de ouders...) hard gewerkt 
aan het maken van een surprise en een 
gedicht. Wat een prachtige resultaten waren er 
tijdens het sinterklaasfeest te zien!  
 
Programmeren. 
Wat hebben we weer leuke dingen beleefd de 
afgelopen maand. Wat er vooral uitsprong 
waren de lessen van de juffen en meester van 
Jinc. Ze hebben ons de beginselen van 
programmeren geleerd. Het doel was om een 
poppetje door een zelfgemaakt doolhof te 
sturen. Wat een enthousiasme als bleek dat 
het uiteindelijk gelukt was! Via het programma 
Scratch kunnen de kinderen het 
programmeren ook thuis oefenen. 

  
Rekenen. 
Tijdens de 
rekenles zijn we 
druk aan het 
oefenen met 
klokkijken.Digitale 
tijd, analoge tijd, 
alles komt langs. 
Het blijft een lastig onderwerp, dus als u thuis 
wilt blijven oefenen zou dat enorm helpen! Om 
de klok in de klas hebben we hulpkaartjes 
gehangen.  
Dit is misschien voor thuis ook een goed idee. 
Kom gerust eens kijken naar het voorbeeld in 
de klas. 
 
Huisbezoeken. 
De eerste huisbezoeken zijn inmiddels 
geweest. Op het raam naast de deur hangt 
een lijst met data. Wilt u daar invullen wanneer 
we op bezoek kunnen komen? 
 
Juf Wendy, juf Ingrid en juf Nienke 
 

Groep 6. 
 
Huisbezoeken + voortgangsgesprekken. 
Afgelopen weken ben ik druk op bezoek 
geweest bij een aantal kinderen. Dank voor de 
gastvrijheid! Graag nog het verzoek om je in te 
schrijven voor het huisbezoek als je dat nog 
niet hebt gedaan. 
 
 

JINC Digitale Vaardigheden. 
Het leren programmeren was een succes! De 
kinderen hebben zelf kunnen ontdekken hoe 
het is om een doolhof te programmeren. 
Via www.scratch.nl kunnen kinderen thuis 
hiermee verder! 

  
Kerstdiner. 
Op donderdag 19 december is het kerstdiner. 
De kinderen zijn vanaf 18:00 van harte welkom 
in de klas. Wij verwachten dat iedereen iets 
meeneemt voor het buffet in de klas. 
Binnenkort komt er een lijst te hangen waarop 
u kunt aangeven wat u meeneemt naar het 
kerstdiner. Voor het kerstdiner zou ik graag 
twee hulpouders erbij willen hebben. Mocht je 
het leuk vinden, laat het mij dan weten! 
 
Werkboekje kerstvakantie. 
Om ervoor te zorgen dat we niet alles vergeten 
wat we de afgelopen periode hebben geleerd, 
krijgen de kinderen een werkboekje mee naar 
huis om te oefenen in de kerstvakantie. Dit is 
ook ter voorbereiding van de CITO's. Dit is 
vrijwillig en hoeft niet mee terug naar school. Ik 
raad het uiteraard wel aan. Ik wens iedereen 
alvast een hele fijne vakantie toe!  
 
Nieuwsbegrip. 
Vanaf deze week krijgen de kinderen 
Nieuwsbegrip op de computer als onderdeel 
van hun weektaak. Nieuwsbegrip is onze 
methode om te oefenen voor het Begrijpend 
Lezen. Mocht het niet gelukt zijn dan dan wordt 
het extra huiswerk en moeten de kinderen 
thuis de opdracht maken op de computer of 
laptop. 
 
Rekenen. 
Met rekenen gaan we verder met 
het kolomsgewijs aftrekken tot en met 
10.000. Ook gaan we oefenen met rekenen in 
toepassingen in geldcontext. Verder gaan we 
door met uitrekenen van inhoudsmaten maar 
ook het het uitrekenen van gewichten en het 
leren aflezen van een cirkeldiagram. Tot slot 
leren de kinderen in dit blok kommagetallen 
bij inhoud en gewicht te gebruiken en het 
uitrekenen van korting.  

http://www.scratch.nl/


Graag het verzoek om thuis te oefenen 
met de tafels en klokkijken (digitaal en 
analoog).  
 
Spelling. 
Met spelling werken dit blok aan de volgende 
spellingcategorieën: 
- woorden met eind -d of midden -d die klinkt 
als t (hond) 
- woorden met een open lettergreep in het 
midden (jager) 
- woorden met verdubbeling van medeklinker 
(bakker) 
 
Taal. 
Naast de gebruikelijke themawoorden leren de 
kinderen ook met taal het gebruik 
van: verschillende manieren om een 
zelfstandig naamwoord in het meervoud te 
zetten, de vervoeging van onregelmatige 
werkwoorden zoals hebben, zijn, mogen, willen 
en zullen in de onvoltooid verleden tijd. De 
kinderen leren op de juiste plekken in een zin 
komma's te plaatsen en kunnen zinsdelen 
onderscheiden door ze te verplaatsen. 
 
Geschiedenis en Aardrijkskunde. 
Met Geschiedenis gaan we het hebben over 
de tijd van ontdekkers en hervormers. Dit gaat 
onder andere over Columbus, verschillende 
producten die door ontdekkingsreizen in 
Europa bekend werden, de VOC en nog meer. 

Met Aardrijkskunde 
leren de kinderen over 
multicultureel 
Nederland, het werk 
van de gemeente en 
gemeenteraad. De 
topografie gaat over 
Noord-Holland, Zuid-
Holland en Zeeland. 
Voor iedere toets 
krijgen de kinderen 

een week van te voren de begrippenlijst en 
samenvatting mee naar huis. Het is belangrijk 
dat de kinderen hun tijd nemen om te leren 
voor deze toetsen!  
 
Te laat komers. 
Helaas valt het mij op dat een aantal kinderen 
structureel te laat komen. Dit is niet alleen 
vervelend voor het kind zelf maar het is ook 
storend voor de rest van de klas. De 
schooldeur gaat vanaf 8.15 open. Graag het 
vriendelijke verzoek om ervoor te zorgen dat 
uw kind op tijd op school is, zo niet zijn wij 

genoodzaakt om dit na een aantal keer te 
melden bij de leerplicht.  

                  
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. 
Leerling tegen een andere leerling: 'Zo, jij bent 
met de verkeerde voet uit bed gestapt'. 
 
Vriendelijke groet, 
Juf Yasmina 
 

Groep 7. 
 
Topografietoets / geschiedenisproefwerk. 
Alle kinderen van groep 7 hebben de 
topografietoets over West-Europa heel erg 
goed gemaakt. Ook het geschiedenisproefwerk 
over de Bataven en de Romeinen is door 
iedereen voldoende tot goed gemaakt. Top!!! 
 
Nieuwsbegrip. 
Bijna alle kinderen maken nu de 
Nieuwsbegriptekst thuis als huiswerk. Iedereen 
weet dat het begrijpen van teksten super 
belangrijk is. Dit gaat dus de goede kant op. 
 
Schooltuinen. 
Dinsdag 10 december krijgen de kinderen de 
laatste (binnen)les van schooltuin-juf Sonja. de 
leerlingen hebben veel geleerd over de 
natuur,o.a. zaaien, planten en oogsten. Het 
was een leuk en leerzaam jaar. 
 
Muziekpresentatie Hallo Muziek. 
Dinsdagmiddag om 12.45u. gaan de groepen 6 
en 7 optreden in de speelzaal.           
U bent van harte welkom. Tot dan! 
 
Juf Tremaine en meester Hans 
 

 
 

http://cool.cloudwise.nl/


Groep 7 en 8.         
Kinderpostzegels.  
Het is inmiddels een 
poos geleden maar de 
opbrengst van de 
kinderpostzegelactie van 
dit jaar is bekend. 
Landelijk is er 9,1 
miljoen euro opgehaald voor het goede doel en 
dat is een schitterend mooi bedrag! De 
kinderen uit groep 7 en 8 hebben dit jaar 
€3800 euro opgehaald. Als wij dit delen door 
het aantal kinderen dat mee heeft gedaan aan 
de actie is dat gemiddeld 100 euro per leerling. 
Hier zijn wij als school heel erg trots op! Van 
de €3800 euro gaat er ook nog eens €800 naar 
onze eigen school toe. Wij zijn op dit moment 
hard aan het bedenken waar wij dat geld aan 
uit willen geven. Alle kinderen enorm bedankt! 
 

Groep 8. 
 
2019 - 2020 CITO LVS en Informatiemuur 
Met dit zéér spannende tussenkopje herinner 
ik u eraan dat het vanaf na de kerstvakantie 
erg spannend gaat worden voor de kinderen 
en voor u. Met nog maar één half jaartje op de 
basisschool te gaan, breekt er een spannende 
periode aan. Allereerst starten wij direct na de 
kerstvakantie met de M-toetsen (LVS CITO). 
Twee weken later nodigen wij u uit voor het 
adviesgesprek. Omdat het adviesgesprek en 
de eerste open dagen elkaar een beetje 
overlappen, organiseer ik na de kerstvakantie 
een muur in de klas waar alle open dagen van 
de scholen in Noord (maar ook zeker van 
buiten Noord) op komen te hangen. Hierover in 
de volgende nieuwsbrief meer! Eerst gaan wij 
nog genieten van de laatste twee schoolweken 
op weg naar kerst en oud en nieuw. 
 
Mocht ik u voor die tijd niet meer zien of 
spreken dan wens ik u alvast een fijn uiteinde 
toe en heel veel (leer)plezier en geluk in 2020! 
 
Een hartelijke groet van Meester Dennie 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verjaardagen in december 
 

01-12  Mariam Benkaddour 

02-12  Malik Baghach 

04-12  Batuhan Dinc 

07-12  Leigh-Ann Olieberg 

12-12  Shanty Tromp 

14-12  Isyss Finlayson 

15-12  Marianne Andre Nzinga 

16-12  Louange Andre Nzinga 

   Khaylon Sterling 

21-12  Masi Begzad 

22-12  Moussa Ouzzine 

29-12  Ravi Wijnbergen 

 

Alvast van Harte Gefeliciteerd en een 

hele fijne verjaardag !! 
 


