
 
 
  
 
 
 

Nieuwsbrief van OBS de Klimop Schooljaar: 2019/2020 Editie: 65 (09–01–20) 

 

Belangrijke data in januari: 
13 jan    Start toetsperiode, gr 1 t/m 8 
14 jan    Voorstelling ‘Droomfeest’,  gr 1 t/m 5. 
15 jan    Voorstelling ‘Droomfeest’, gr 6 t/m 8 
    Ouderacademie ouderbetrokkenheid 
16 jan    08.30 Koffieochtend in de ouderkamer 
21 jan    Start schooltuinen groep 6 
22 jan    Ouderacademie ouderbetrokkenheid 
29 jan    Ouderacademie Taalontw jonge kind 
30 jan    Staking, gr 1 t/m 8 vrij, school dicht 
31 jan    Staking, gr 1 t/m 8 vrij, school dicht 
06 feb    Nieuwsbrief februari gaat mee 

 
Van de directie:  
 

Gelukkig nieuwjaar! 
Allereerst wens ik de kinderen en u namens 
het team van De Klimop een heel fijn en 
gezond  
 
 
 
Bedankt! 
Graag wil ik alle ouders die zo fantastisch 
geholpen hebben bij het verzorgen van het 
Sinterklaasfeest en de Kerstviering bedanken 
voor de geweldige hulp. Zonder jullie hulp was 
het ons niet gelukt zo’n gezellige december-
maand te vieren met de kinderen!  
Dank jullie wel! 
 

Koffieochtend 
Op donderdag 16 januari zal er vanaf 08.30 
uur een koffie-‘ochtend’ zijn in de ouderkamer. 
Hierbij zal ik vanaf 08.30 uur tot ±9.30 uur 
aanwezig zijn om met ouders in gesprek te 
gaan en/of vragen van ouders te 
beantwoorden. U bent allen van harte welkom! 
 

Toetsweken 
De komende twee weken, 13 tot 24 jan., 
worden er weer in alle klassen citotoetsen 
afgenomen! Zorgt u voor een uitgerust kind 
met een gezond ontbijt in hun maag? 
 

Staking 
Op do 30 en vr 31 januari is de school dicht 
vanwege een nieuwe onderwijsstaking, u krijgt 
hier nog nader bericht over, 
 

 
Leesouders gevraagd 
Wij zijn op zoek naar ouders die willen 
ondersteunen bij het leesonderwijs in de 
groepen 3 en 4. Alle hulp is van harte welkom.  
U kunt zich als leesouder aanmelden bij  
juf Barbara ,juf Nienke of juf Dionne. 
 

 
Traktatiebeleid 
Wij zijn een gezonde school en wij vinden het 
belangrijk dat we de kinderen op school leren 
om gezond te eten en drinken en veel te 
bewegen. 
In ons informatieboekje, dat de kinderen aan 
het begin van dit schooljaar hebben 
meegekregen en dat ook te vinden is op onze 
website, hebben wij ons beleid t.a.v. traktaties 
en gezond eten en drinken beschreven.  
De afspraak is dat kinderen op hun verjaardag 
mogen trakteren op:       
-   iets om mee te spelen,  
-   een gezonde traktatie of  
-   bij een ongezonde traktatie maximaal één    
    product uit de categorie chips, ijs of snoep. 
Voor het tussendoortje hebben we 
afgesproken dat kinderen groente, fruit en 
water mee mogen nemen. 
Voor de lunch hebben we afgesproken dat 
kinderen boterhammen en water, melk of 
yoghurtdrink mee mogen nemen. 
Omdat we de gemaakte afspraken graag 
belangrijk vinden voor de ontwikkeling van de 
kinderen gaan de leerkrachten gaan er op 
toezien dat u zich houdt aan de afspraken rond 
het tussendoortje, de lunch en traktaties.  
De leerkrachten gaan met u in gesprek als u 
zich hier niet aan houdt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Namens het Klimopteam 
Paul van Hattem 
 



Doelab. 

 
Een nieuw jaar en een nieuw thema. We zijn 
deze week begonnen met het thema stop-
motion animatie. Stop-motion is een 
bewegende film gemaakt door foto’s snel 
achter elkaar te laten zien. Een bekent 
voorbeeld van stop-motion is de kinderserie 
Buurman & Buurman.  
Om een eigen stop-motion animatie te maken 
gebruiken we Ipads en de stop-motion studio 
app. De eerste les gebruiken we om te 
ontdekken hoe de app werkt, waar je allemaal 
op moet letten als je de foto’s maakt en wat je 
allemaal kan toevoegen om een leuk filmpje te 
krijgen. Er zijn al een heel aantal creatieve 
probeer filmpjes gemaakt.  
De volgende lessen gaan we gebruiken om 
een script (verhaal) te bedenken en te 
schrijven, een decor te maken, het verhaal 
omzetten in foto’s en die gaan we dan 
bewerken tot een film. Als de filmpjes klaar zijn 
zorg ik voor de popcorn! 
Juf Marije 

 
 

Voorschool. 
Nieuwjaarswens. 
Wij wensen iedereen een gelukkig nieuwjaar! 
 

Thema winter. 
Met de peuters starten we deze maand het 
thema ‘winter’. Onderwerpen zoals kou, 
sneeuw en ijs komen aan bod. 
 
Afscheid en welkom terug. 
Wij hebben een beetje afscheid genomen van 
juf Lonneke. Zij heeft een langere periode Juf 
Mariëlle vervangen en zal er voorlopig nog 
even alleen op de woensdag zijn .Binnenkort 
zal juf Kim weer beginnen na haar 
zwangerschapsverlof.  
 

 

Nieuwe voorschoolgroep. 
Er wordt hard gewerkt om de klas voor de 
nieuwe groep in orde te maken, want die gaat 
per 1 februari starten.  
 

Jarigen en nieuwe kinderen. 
Er zijn verschillende peuters 4 jaar geworden 
of bijna 4. Jayce, Alayah, Zij zijn inmiddels 
gestart bij de kleuters van onze basisschool. 
Nizar is naar een andere basisschool gegaan 
en Onur start binnenkort ook op een andere 
basisschool. Ook hebben wij afscheid 
genomen van Imraan. Hij zal zijn leerpad 
vervolgen op een andere kinderopvang. Veel 
plezier bij je nieuwe vriendjes/vriendinnetjes. 
We wensen jullie allemaal veel leerplezier op 
jullie nieuwe plekje. We mochten ook een 
nieuw kindje verwelkomen: Hallo Selina, wat 
fijn dat je bij ons komt spelen en leren. We 
hopen dat jij het bij ons naar je zin hebt. 
Groetjes van juf Nathalie en juf Lidy. 
 

Groep 1/2. 
 

Nieuwjaarswens. 
De kleuterjuffen willen iedereen een heel 
gelukkig en gezond 2020 wensen! 
 

Nieuw thema. 
We zijn begonnen met het nieuwe thema 
communicatie .We zullen de huishoek 
omtoveren tot een communicatiehoek met 
daarin boeken maar ook een telefoon en een 
televisie. Als u thuis nog spullen heeft die wij 
hierbij kunnen gebruiken dan mag u die mee 
naar school geven.                                                                            
Daarnaast werken we ook aan de winter, met 
alles wat daarbij hoort.  
                 
 
 
 
Prietpraat: 
We hebben het over proosten op het nieuwe 
jaar en we vragen of iemand weet wat 
proosten eigenlijk is… 
“Als iemand verdrietig is dan moet je hem 
proosten…” 
“Proosten is dat je je drinken omhoog doet en 
tegen iemand anders botst!”        
                             
 
 
 
Groet van de kleuterjuffen. 
 

 



 
Groep 3. 
Wij willen alle ouders en kinderen via de 
nieuwsbrief nog een gelukkig en liefdevol 2020 
wensen. 
 

Veilig Leren Lezen. 
Na de vakantie zijn wij in groep 3 gelijk goed 
van start gegaan met het werken in Kern 6 van 
Veilig Leren Lezen. In deze Kern leren de 
kinderen de letters en klanken: G, AU, UI, F en 
EI. Aan het eind van deze Kern hebben de 
kinderen alle klinkers en medeklinkers geleerd. 
Daarna gaan we verder met het oefenen van 
woorden, verhalen en klanken als: NK, NG en 
SCH. Hier kom ik later op terug. 
Mochten er nog ouders zijn die tijd hebben om 
in de ochtend een kwartiertje te helpen met 
lezen, dan horen wij dat graag. 
 

Rekenen. 
Ook met Rekenen zijn wij in een nieuw 
werkboek begonnen. De kinderen zijn vooral 
bezig met het splitsen van de 6, 7 en 8. De 
getallenlijn blijft belangrijk en sommen optellen 
en aftrekken t/m 10 komen ook aan de orde. 
 

Juf Luna. 
Volgende week dinsdag 14 januari is juf Luna 
er voor de laatste keer. Daarna zal zij haar 
stage in groep 6 gaan doen. 
 

Rapport. 
Mocht u thuis nog het rapport hebben van uw 
zoon of dochter, wilt u die dan mee naar 
school nemen. 
 

Groet van Juf Nienke en Juf Barbara 
 

Groep 4. 
De vakantie zit er weer op en we zijn weer 
hard aan het werk! Fijn dat iedereen er weer is. 
 

Welkom. 
Sinds deze week zijn we met 22 kinderen in de 
klas, er is iemand bij gekomen!   Amal, welkom 
op de Klimop.  
 

Schrijven.    
Na de vakantie zijn er ook een paar nieuwe 
dingen in de klas. We schrijven vanaf nu 
bijvoorbeeld met een pen, en dat is best even 
wennen want gummen kan dan niet. We 
kunnen alle schrijfletters al schrijven, ook de 
hoofdletters.  
                                 
Klok kijken. 
We blijven ook veel oefenen met de digitale 
tijd. We kennen de hele en de halve uren. Het 
is ook goed om hier thuis mee te oefenen.   

 

Groep 5. 
Nieuwsbegrip. 
De eerste schoolweek van 2020 is alweer bijna 
voorbij.  
In het kader van de goede voornemens: wij 
gaan wekelijks kijken hoe de leerlingen thuis 
hebben gewerkt aan Nieuwsbegrip, begrijpend 
lezen. Mocht u thuis geen computer hebben 
dan kunnen leerlingen in de klas aan 
Nieuwsbegrip werken.   
 

Rekenen. 
Vrijdag 10 januari is de rekentoets van blok 4: 
keersommen, deelsommen, plus- en 
minsommen, kalender gebruiken en grafieken 
aflezen. In het nieuwe blok gaan we verder 
werken aan: 
* Oriëntatie op de getallen tot en met 1000 
* Optellen en aftrekken tot en met 1000 
* Optellen en aftrekken tot en met 100 
* Vermenigvuldigen en delen 
* Geld, tijd, meten en meetkunde 
 

Juf Floor. 
Komende dinsdag, 14 januari, is de laatste 
stagedag van juf Floor. Floor, dank je wel voor 
je inzet en succes met het laatste stuk van je 
studie! 
 

CITO toetsen. 
De cito-toetsen starten maandag 13 januari 
2020. De groep heeft gezamenlijke doelen 
opgesteld om het gemiddelde niveau te 
verbeteren.  
Wij hebben er alle vertrouwen in! 
 

Groet van Juf Nienke, juf Ingrid, juf Floor & juf 
Wendy 
 

Groep 6. 
Ik hoop dat iedereen een fijne vakantie heeft 
gehad. 
 

Kerstdiner. 
Het kerstdiner was een groot succes! Dank 
voor alle lekkernijen.  
 

Schooltuinen. 
Dit schooljaar gaan we beginnen met de 
schooltuinen. We krijgen eerst drie 
binnenlessen en de eerste les start op 21 
januari. Hiervoor is nog niks nodig. Verdere 
informatie over de schooltuinen volgt nog. 
 

Engels. 
We beginnen vanaf deze week met Engels.  
 

CITO-toetsen en DMT. 
In de week van 13 januari beginnen we met 
het afnemen van de midden CITO-



toetsen. Deze periode staan de 
volgende CITO's centraal: 
- Begrijpend lezen (3 taken) 
- Rekenen (4 taken) 
- Spelling (2 taken) 
- DMT (drie minuten toets, lezen) 
 

Rekenen. 
Volgende week is de afronding van blok 4 en 
beginnen we daarna met het tweede gedeelte 
van rekenen. In het nieuwe blok begint de 
introductie van het rekenen met breuken in 
context. Ook gaan we rekenen 
met kommagetallen bij lengtematen, het meten 
van tijd en het meten van 
oppervlakte in vierkante 
centimeters en vierkante meters. Tot slot leren 
de kinderen in dit blok kommagetallen bij 
kilometers en kolomsgewijs optellen t/m 1000. 
 

Graag het verzoek om thuis te oefenen 
met de tafels, deelsommen en klokkijken 
(digitaal en analoog). Dit is iets wat blijft 
terugkomen en geautomatiseerd moet 
worden.  
 

Spelling. 
Met spelling gaan we in het nieuwe blok 
werken aan de volgende spellingcategorieën: 
- woorden met het achtervoegsel -heid zoals 
snelheid 
- woorden met c die klinkt als s zoals cijfer 
- woorden met een c die klinkt als k zoals 
insect 
- woorden die beginnen met 's zoals 's 
morgens 
- woorden die eindigen op 's zoals piano's 
 

Taal. 
Met taal gaan we verder met de onderwerpen 
van voor de kerstvakantie. 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 hebben we het nog steeds 
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. Ook gaan de kinderen een eigen 
politieke partij oprichten en een 
verkiezingsprogramma bedenken.  
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! 
 

Nieuwsbegrip. 
De kinderen krijgen 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. 
 

Stagiaire juf Luna. 
Vanaf februari hebben we iedere dinsdag ook 
een nieuw gezicht in de klas. Juf Luna gaat bij 
ons stage lopen tot ongeveer aan het einde 
van het schooljaar 
 

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: 'Als je de hele week extra je best doet, 
word je misschien wel de topper van de week'.  
Leerling 1: 'Moet ik dan de HELE week mijn 
best doen?' 
Leerling 2: 'Je moet altijd je best doen' 
 
 
 
 
Vriendelijke groet, 
Juf Yasmina 
 

http://cool.cloudwise.nl/


Groep 7. 
Op de eerste plaats voor iedereen de beste 
wensen voor 2020. 
 

Huisbezoeken. 
De huisbezoeken zijn inmiddels begonnen. Ik 
maak met u een afspraak; u kunt ook met mij 
een afspraak voor een huisbezoek maken. 
 

Verkeer. 
We gaan de komende weken veel aandacht 
besteden aan het vak verkeer.  
Donderdag 5 maart gaan de kinderen 
het verkeersexamen maken. Hiervoor oefenen 
we verschillende verkeerssituaties en gaan we 
de verkeersborden goed leren. 
 

Met vriendelijke groet, 
Meester Hans 
 

Groep 7 en 8. 

 
 
Vooraankondiging bezoek Tropenmuseum 
In navolging van de succesvolle Grote 
Surinametentoonstelling in de Nieuwe Kerk op 
de Dam heeft het Tropenmuseum een 
tentoonstelling voor kinderen georganiseerd. 
Deze tentoonstelling bezoeken wij op vrijdag 7 
februari om 10.15 uur. Het betreft een 
activiteit onder schooltijd. De kinderen nemen 
zoals iedere dag fruit/water mee en een 
gewone pauzehap. Wij reizen deze dag met 
het Openbaar Vervoer. Voor dit uitstapje 
vragen wij een eigen bijdrage van €2-, voor de 
bus en de tram. Wij hebben al enkele ouders 
bereid gevonden om mee te gaan naar de 
tentoonstelling. Lijkt het u leuk om mee te 
gaan? Geef het alstublieft zo snel als mogelijk 
door aan Meester Hans of Meester Dennie.  
 
 

Groep 8. 
De allerbeste wensen! 
Beste ouders, allereerst wil ik u het allerbeste 
wensen in 2020! Ik hoop dat het voor iedereen 
een jaar wordt vol geluk, (leer)plezier en 
gezondheid. Voor velen van u een zéér 
bijzonder jaar omdat u als ouders afscheid 
gaat nemen van De Klimop. Uiteraard zijn er 
ook ouders die nog jongere kinderen bij ons op 
school hebben. Ook voor deze ouders komt dit 
stapje steeds dichterbij. U gaat samen met uw 
kind in het voorjaar op zoek naar een 

Voortgezet Onderwijsschool die bij uw 
zoon/dochter past. Een spannende tijd waar 
veel bij komt kijken. Uiteraard nemen wij u stap 
voor stap mee door het proces. Om u alvast 
een beetje op de hoogte te brengen, volgt hier 
een tijdspad voor de komende periode; 
 

 Week 3: 2e toetsweek Cito-LVS 

 Week 4: analyse van de M8 toetsen en 
voorbereiden advies door Meester Paul 
(directie), Juf Ingrid (Interne Begeleiding) 
en Meester Dennie. 

 Week 5: eindadviesweek; in deze week 
krijgt u het eindadvies van uw zoon of 
dochter te horen. In een aparte brief 
nodigen wij u uit om op woensdag 22 
januari samen met uw zoon of dochter op 
adviesgesprek te komen. De kinderen zijn 
op deze dag vrij maar worden wel op het 
gesprek verwacht. 

 Week 6: open dagen bezoeken van 
Voortgezet Onderwijsscholen in Amsterdam 
(zie op de infomuur in de klas wanneer de 
open dagen zijn). Ook krijgt u van ons een 
keuzegids mee waarin alle open dagen van 
alle VO-scholen in Amsterdam staan. 

 
Mochten er dringende vragen zijn of u wilt 
extra geïnformeerd worden over het tijdspad, 
kom gerust naar mij toe. 
 
Meester Dennie 
 

 

 

 

 

Verjaardagen in Januari 

 
01 jan  Nour Hasan 

04 jan Aiden van Wijnbergen 

10 jan  Tufan Kandemir 

11 jan  Senna Gill 

14 jan  Safa Ouzzine 

16 jan  Sarissa Brakele 

22 jan Sumaya Abukar 

24 jan Valencia Alberg 

31 jan  Admas Okbazqie 

 

Van Harte Gefeliciteerd en een hele fijne 

verjaardag !! 


