Nieuwsbrief van OBS de Klimop

Schooljaar:

Belangrijke data in september:
22 sep Bezoek Naturalis, groep 4 t/m 7
30 sep Start kinderboekenweek
01 okt Bezoek Eye, groep 5/6
Nieuwsbrief oktober gaat mee
02 okt Studiedag, gr 1 t/m 8 vrij

Van de directie:
Informatieboekje
Alle
kinderen
hebben
inmiddels
het
informatieboekje met daarin informatie voor
schooljaar 2020-2021 meegekregen. In dit
boekje zit een activiteitenlijst met alle geplande
activiteiten voor de kinderen en (soms ook)
voor ouders.
Vanwege de coronaregels kunnen de
activiteiten voor ouders echter anders zijn dan
in dit informatieboekje staat vermeld. U krijgt
over deze veranderingen apart bericht.
Corona en oudercontacten
We zijn gewend om aan het begin van elk
schooljaar een informatiemoment voor ouders
en kennismakingsgesprekken met ouders te
organiseren.
Omdat de coronaregels niet toelaten dit in de
school te organiseren hebben we het volgende
afgesproken:
De leerkrachten schrijven kort de informatie
voor de ouders van hun groep in deze
nieuwsbrief. Daarnaast nemen de leerkrachten
contact met u op voor een kennismakingsgesprek.
Het kan ook zijn dat een leerkracht een
informatiemoment buiten de school (bijv. op
het plein) organiseert, dit hoort u van de
leerkracht.
Berichten aan ouders via een app..
Wij zijn met ons leerkrachtenteam op dit
moment bezig om een keuze te maken uit
verschillende mogelijkheden om via een app
met ouders te kunnen communiceren. Wij
hopen zo snel mogelijk met een dergelijke app
te kunnen gaan werken. We houden u op de
hoogte.
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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 naar:
NL 07TRIO 0788 7952 79 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
hiermee uw vrijwillige ouderbijdrage voldoen.
Scannen van de Stadspas
U dient hiervoor de Stadspas van uw kind elk
jaar opnieuw te 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 kleine 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

Groep 1/2
De Klimopschool & de Taartrovers
We gaan weer van start! Afgelopen school jaar
hebben de kinderen van groep 1-2 meegedaan
aan het project Mobiel Filmatelier van de
Taartrovers. Wat was het een feestje!
Met een bezoek aan EYE en daarna in
Filmateliers op school, namen de Taartrovers de
jongste kinderen mee in een wereld van film &
spel. We speelden met licht en donker, met zand
en geluiden, we dansten, luisterden, verfden, en
keken.

zullen wij dit doen. Hierdoor krijgt u een
overzicht voor de komende
weken.

Veilig Leren Lezen

Dit jaar zijn we er weer! Met een aftrap op 28
september & 26 oktober in Eye en in november
met het eerste filmatelier van dit jaar op de
Klimopschool.
Lijkt het u leuk om mee te komen kijken? Of
wilt u meer weten over het project? Neem dan
contact op met de docent of met
laura@taartrovers.nl 0619913775

Rekenen

Thematijd: Wij zijn vanaf deze week begonnen
met Thematijd. Dit is vaak het laatste uur van
de dag. Aan de hand van een thema werken
de kinderen op een andere manier met Taal,
Rekenen,
Woordenschat
en
Sociale
Vaardigheden. Ons thema voor nu is de
dierentuin. Dit thema zal tot de herfstvakantie
blijven. Het lijkt ons leuk om ook echt naar de
dierentuin te gaan. Hier is nog geen datum
voor maar zodra die bekend is, zullen wij u
hierover informeren.
Juf Dionne en Juf Barbara

Groetjes van de Taartrovers

Groep 5
Beste ouders/verzorgers van groep 5,
Wij hebben met een aantal van jullie op het
schoolplein al kunnen spreken maar nog niet
met iedereen. Wij hopen dat iedereen een fijne
zomervakantie heeft gehad.
Wij zijn juf Yasmina en juf Maaike en wij doen
samen dit schooljaar groep 5. Juf Yasmina
werkt op maandag, dinsdag en vrijdag en juf
Maaike werkt woensdag t/m vrijdag.

Groep 3

Kennismakingsgesprekken:
Vanwege
corona kunnen de kennismakingsgesprekken
en informatieavonden niet doorgaan zoals u ze
misschien gewend bent. In deze nieuwsbrief
krijgt u extra informatie over de gang van
zaken in groep 5. Mocht u toch nog een
kennismakingsgesprek willen, dan kunt u een
afspraak maken met één van ons.
Rekenen: We gaan de komende maand verder
oefenen met:
-- het leren van de tafels (1 t/m 10)
-- klokkijken (analoog)
-- optellen en aftrekken t/m 1000
-- oefenen met deelsommen

Informatie-ochtend groep 3:
Afgelopen
dinsdag 1 september hebben wij een informatieochtend voor de ouders van groep 3 gehad.
Mocht u hier niet bij zijn geweest dan hebben
wij hier nog informatie over het komende
schooljaar.
De kinderen leren lezen aan de hand van de
methode Veilig Leren Lezen. Wij willen jullie
als ouders elke nieuwe kern op de hoogte
brengen welke letters en woordjes de kinderen
gaan leren. Dit doen wij door een overzicht te
maken van de kernen. Ook voor rekenen

-- decimeter leren
Spelling: Met spelling werken we deze maand
door aan de volgende spellingcategorieën:
- woorden met ng/nk (tong, bank)
- woorden met eer, oor, eur (beer, boor, deur)
- woorden met aai, ooi en oei (haai, kooi, boei)
Taal:
Met
taal
leren
de
kinderen
themawoorden over het thema 'regels'. Verder
gaan we het hebben over:
- werkwoorden, zelfstandig naamwoord,
bijvoeglijk naamwoord en lidwoorden
- hoe je zinnen langer moet maken
- streektalen
Geschiedenis en Aardrijkskunde: Met
Geschie-denis gaan we het hebben over de tijd
van jagers en boeren. We gaan het onder
andere hebben over hunebedden, het werk
van een archeoloog en nog veel meer.
Met Aardrijkskunde gaan we het hebben over
boeren in Nederland en boerderijdieren.
We eindigen een thema voor zowel
Geschiedenis als Aardrijkskunde met een toets
of een eindopdracht. Hiervoor krijgen de
kinderen een cijfer.
Naturalis: Op dinsdag 22 september gaan de
groepen 4 t/m 7 naar Naturalis. Naturalis is
een natuurhistorisch museum in Leiden met
een leuk programma voor kinderen.
Extra informatie over groep 5
Weektaak: Iedere week werken de kinderen
aan hun weektaak. Dit zijn verschillende
opdrachten voor Rekenen, Spelling, Taal en
nog meer. Dit moeten ze aan het einde van de
week af hebben. Mocht dit niet lukken dan kan
het voorkomen dat uw kind extra werk
meekrijgt of op vrijdag na school het werk nog
moet afmaken. De kinderen werken aan hun
weektaak als ze klaar zijn met hun gewone
werk en tijdens weektaak tijd.
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 zijn gelukt, dan wordt het
extra huiswerk en moeten de kinderen thuis de
opdracht maken op de computer of laptop.
Huiswerk: Iedere vrijdag krijgen de kinderen
huiswerk mee naar huis. Dit dienen ze op
maandag weer in te leveren. We hebben
afgesproken dat als je drie keer je huiswerk
niet mee hebt, je het huiswerk na school moet
maken.
Muziek/Engels: Dit schooljaar krijgen de
kinderen natuurlijk weer muziek. Zowel zangles
als instrumenten les. De instrumenten voor dit

schooljaar zijn slagwerkinstrumenten en keyboard. Verder starten we dit schooljaar met
Engels. Dit krijgen de kinderen 1 keer p/w.
Thuis oefenen: In groep 5 is het belangrijk dat
kinderen thuis de tafels, redactiesommen,
klokkijken en optellen en aftrekken t/m 1000
goed oefenen. Mocht u materiaal willen om
thuis te oefenen dan horen wij dit graag.
Voor de taalontwikkeling is lezen erg
belangrijk. Wij raden aan om thuis iedere dag
minimaal 15 minuten een boekje te lezen.
Topper van de week: Elke vrijdag hebben we
een nieuwe topper van de week. De topper
van de week is iemand waarvan wij hebben
gezien dat hij of zij extra zijn best heeft
gedaan. De topper van de week mag dan een
leuke beloning kiezen. We hebben al thee
gedronken en een speelgoedmiddag gehad.
Boekbesprekingen: Dit schooljaar beginnen
we met het geven van een boekbespreking. Er
komt in de klas een lijst te hangen met wie,
wanneer aan de beurt is. Hiervoor kun je een
boek uitkiezen in een openbare bibliotheek of
een boek van thuis. Let op: voor het lenen van
een boek in een OBA heb je een
bibliotheekpas nodig. Dit kun je gratis op
internet of in de bibliotheek aanvragen.
Toetsen: Voor iedere taaltoets krijgen de
kinderen de themawoorden mee naar huis om
de woorden te leren. Dit geldt ook voor
Geschiedenis
en/of
Aardrijkskunde.
De
kinderen krijgen dan de samenvatting mee
naar huis als er een Aardrijkskunde/
Geschiedenis toets op de planning staat.
Verder toetsen we voor CITO: Rekenen en
Wiskunde, Spelling, Begrijpend Lezen, DMTtoets en AVI-toetsen.
Mochten er vragen zijn, dan kunt u ons ook
mailen. Onze mailadressen zijn:
y.elouardani@innoord.nl
en m.duifsbosel@innoord.nl.
Vriendelijke groet juf Yasmina en juf Maaike

Groep 4/6
De eerste weken zitten er al weer op, wat
vliegt de tijd! Eerste weken van wennen aan
elkaar zo voor het eerst als combinatiegroep.
En wat gaat het al goed, we krijgen al aardig in
de gaten hoe alles werkt! We hebben drie
nieuwe
kinderen
mogen
begroeten.
Mohammed Rida, Rabie en Vivian, welkom bij
ons in de groep!
Groep 6: Voor groep 6 zijn er geen nieuwe
vakken bijgekomen en zijn ook de methodes
bekend. De enige verandering dit schooljaar is
dat de kinderen tijdens de rekenles op de
laptop
werken.
Het
fijne
van
dat
rekenprogramma is dat er extra oefeningen
worden gezocht die passen bij de ontwikkeling
van uw kind. En wij kunnen snel zien wat er al
goed gaat en waar we extra aandacht aan
moeten besteden.
Wat wel nieuw is in groep 6 is het huiswerk! Ze
hebben er lang naar uitgekeken en nu mag het
dan eindelijk. Elke vrijdag krijgt uw kind een
pakketje met oefeningen mee dat een week
later af moet zijn.
Groep 4: Voor groep 4 was de overgang naar
de nieuwe groep wat groter. Van de methode
Veilig leren lezen overstappen naar Taal
Actief, waarbij de kinderen werken vanuit een
boek en de antwoorden in een schrift moeten
schrijven. Dat is wel even wennen. En ook
groep 4 mag werken op de laptop. Alle
rekenlessen maken ze op de laptop, maar ook
voor spelling staan er extra lessen op.
Ook nieuw dit jaar is de methode Wijzer, een
combinatie
van
aardrijkskunde
en
geschiedenis.
Schooltuinen: In de tweede helft van het
schooljaar gaat groep 6 naar de schooltuinen.
Tegen die tijd hoort u van mij hoe dat in zijn
werk gaat en wat de kinderen er voor nodig
hebben.
Grej of the Day: We zijn (weer) gestart met de
Grej of the Day (grej betekent weetje). Drie
keer per week krijgen de kinderen van mij een
raadsel mee naar huis. De bedoeling is dat de
gaan zoeken naar de oplossing. Dat kan door
anderen te vragen of door zelf op internet te
gaan zoeken. U kunt uw kind hier gerust bij
helpen, voorzeggen mag in, in dit geval.De
volgende dag worden de antwoorden
geïnventariseerd en krijgen de kinderen een
powerpoint over dat onderwerp.
Stagiair: Er komt dit schooljaar een stagiair bij
ons in de klas. Vanaf 15 september komt Teun
Beers elke dinsdag bij ons in de klas
stagelopen.

Muziek: Groep 6 heeft op dinsdag de
instrumentenles. Dit schooljaar gaan de
kinderen aan de slag met gitaar en djembé. Op
vrijdag hebben beide groepen zingen. Dit doen
groep 4 en 6 apart van elkaar.
Doelab: Deze week is ook Doelab gestart. Op
woensdag zijn 5 kinderen uit groep 4 aan de
beurt en op donderdag geldt dat voor 6
kinderen uit groep 6.
Juf Nienke

Verjaardagen in september
03
06
07
08

sep
sep
sep
sep

18
19
23
24

sep
sep
sep
sep

Amalia Sulaeman Pabon
Juf Nienke
Ace Bridgewater
Darin Ahmed
Priscella Andre Nzinga
Vivian Meny Collette
Ikram Douhri
Tenzin Tsering
Anil Kaplan

Van Harte Gefeliciteerd en alvast een
hele fijne verjaardag !!

Groep 7
Beste ouders,
Wat gaat er zoal dit schooljaar gebeuren in
groep 7? Op de eerste plaats zijn we al
begonnen met de schooltuinlessen. Als het
goed is heeft u de eerste lading groenten en
bloemen al ontvangen. Zo van het land!
Ook zijn we al begonnen met het project "De
Boomhut." De kinderen maken tijdens deze
lessenserie
technische constructies/bouwwerkjes van karton.
Natuurlijk doen de kinderen rond maart/april
ook verkeersexamen. Vanaf januari gaan we
hier goed voor oefenen.
Tot slot is het de bedoeling dat we op het
einde van het jaar op kamp gaan. Hierover en
over alle andere activiteiten (die nu nog niet
bekend zijn) wordt u tijdig geïnformeerd.
Schooltuinen: Groep 7 is op dinsdag 25
augustus voor de eerste keer dit schooljaar
naar de schooltuinen geweest. Vanwege het
corona-virus hebben de kinderen niet hun
eigen tuintje kunnen inzaaien. Gelukkig heeft
meester Jaap van de schooltuinen dit met zijn
collega's gedaan en hebben wij nu een
groepstuin.
De leerlingen kregen een stevige oogsttas en
mochten de volgende groenten oogsten en
kruiden knippen: prei, courgette, puntpaprika's,
aardappelen,
uien,
peterselie,
selderij,
basilicum en tijm. De kinderen en/of ouders
hebben hiermee de lekkerste
gerechten gemaakt, zoals:
groentesoep, groentelasagne,
friet, couscous met groenten,
aardappelpuree, salade met
kruiden en gekookte aardappelen.
Op dinsdag 1 september mochten de leerlingen bloemen knippen om hiervan een
bloemstuk te maken. Zij hebben geleerd hoe
een bloem in elkaar zit en hoe de bijen de
bloemen bestuiven.
Het is de bedoeling dat de
kinderen iedere week op
dinsdag hun oogsttas meenemen naar de schooltuinen.
Op dinsdag 8 september gaan
we groentesoep maken bij de
schooltuinen. Daarvoor hebben
de leerlingen de volgende
spullen nodig: de oogsttas, een schaar, een
lepel en een soepkom.
Meester Hans en juf Wendy

Groep 8
Nablijven: In de eerste drie weken van school
is het een aantal keren gebeurd dat uw kind op
school heeft kunnen/moeten nablijven. Tussen
het kunnen en moeten nablijven zit een groot
verschil. Het moeten nablijven ontstaat op het
moment dat uw kind tijdens de les niet oplet en
daardoor het werk niet af krijgt. Dit werk wordt
ingehaald na schooltijd. Het kan ook zo zijn dat
uw kind tijdens de les(sen) moeite ervaart met
de leerstof. Na schooltijd geven wij deze
kinderen
de
mogelijkheid
om
onder
begeleiding het werk af te maken. Op deze
manier gaat uw kind met een geruster gevoel
naar huis. Vooral in het laatste geval gaat het
dus niet om straf! Het betreft een tijdsduur van
een half uur tot drie kwartier. Als dit gebeurt,
laten wij de kinderen even naar huis toe bellen
dat ze later komen. Wij hopen op deze manier
het verschil goed duidelijk te hebben gemaakt.
Ook mogen de kinderen op school nablijven
om huiswerk te maken als het thuis niet lukt.
Informatie-moment groep 8: Zoals u van ons
bent gewend, organiseren wij ieder jaar een
informatie-moment voor de ouders. Omdat wij
de informatie van groep 8 erg belangrijk
vinden, willen wij een moment kiezen om toch
in gezamenlijkheid deze informatie met u te
delen. Op deze manier hoort u de nodige
informatie van groep 8 en heeft u de
mogelijkheid om vragen te beantwoorden.
Uiteraard organiseren wij deze bijeenkomst
met inachtneming van de Corona-maatregelen.
Om deze bijeenkomst op korte termijn te
organiseren heb ik van u de volgende
informatie nodig;
1. Wat is de naam van uw kind?
2. Op welk dagdeel kunt u het beste; ochtend
(08.30-12.00 uur), middag (12.00-16.30
uur) of avond (18.30-20.00 uur)?
3. Op welke dag in de week kunt u het beste;
maandag, dinsdag, woensdag, donderdag
of vrijdag?
Wilt u zo vriendelijk zijn om deze drie vragen
op een briefje aan uw kind mee te geven? Dan
plannen wij zo snel als mogelijk een informatiemoment in. Alvast bedankt voor uw
medewerking.
Groeten van juf Wendy en meester Dennie

