
	
	
	 	
	
	
	

Nieuwsbrief van OBS de Klimop Schooljaar: 2020/2021 Editie: 74 (01–10–20) 
 
Belangrijke data in oktober: 
 
01 okt    Bezoek Eye, gr 5/6 
02 okt    Studiedag, gr 1 t/m 8 vrij 
08 okt    ‘Noord Ontmoet’, groep 8 
09 okt    Afsluiting Kinderboekenweek 
-------------------------------------------------------------- 
12 t/m 16 okt    Herfstvakantie 
----------------------------------------------------- 
19 okt    Studiedag, gr 1 t/m 8 vrij 
22 okt    ‘Noord Ontmoet’, groep 8 
26 okt    Bezoek filmmuseum Eye, gr 1/2 
27 okt    ‘Leren programmeren’, groep 5 
29 okt    ‘Noord Ontmoet’, groep 8 

   14.15 uur Start schoolorkest 
05 nov   Nationaal Schoolontbijt, gr 1 t/m 8 
 
 
Van de directie:  
 

Corona  
Allereerst een groot compliment aan alle 
kinderen, ouders en medewerkers van De 
Klimop voor de manier waarop we tot nu toe 
Corona buiten de school hebben weten te 
houden. 
Na een goede opstart na de zomervakantie is 
het inmiddels alweer bijna herfstvakantie. We 
zijn blij dat we nog steeds hele dagen samen 
op school mogen en kunnen doorbrengen. 
Tegelijkertijd lopen we af en toe wel tegen 
allerlei dilemma’s aan. Zo is het soms best 
ingewikkeld om de 1,5 meter afstand te 
bewaren met elkaar.  We doen ons best dit te 
handhaven met alle volwassenen die in school 
moeten zijn. We houden ons allemaal aan de 
hygiëne-maatregelen. Door middel van ons 
ventilatiesysteem en regelmatig openzetten 
van ramen en deuren zorgen we voor goede 
ventilatie. 
We zijn heel blij met de mogelijkheid om zo 
nodig leerkrachten snel te kunnen laten testen, 
zodat ze ook snel weer terug op school kunnen 
zijn. Wij houden ons ondertussen aan alle 
richtlijnen van het RIVM en de GGD en 
informeren u indien nodig zo snel mogelijk bij 
eventuele besmettingen binnen school.  
 

 
Ouderbijdrage 
U kunt de ouderbijdrage over maken op 
NL07TRIO0788795279 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. 
U kunt hiervoor de Stadspas van uw kind elk 
jaar opnieuw 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.  
Alleen voor leerlingen van groep 7/8 die op 
een meerdaags schoolreisje gaan, wordt nog 
een kleine extra bijdrage gevraagd. 
 
Gezonde school en douchen na de gymles. 
De Klimop is trots op ons vignet ‘Gezonde 
School’. Hierdoor kunnen we in samenwerking 
met de gemeente onze kinderen gezond 
gedrag aanleren. Zo hebben we afspraken 
over gezond eten en drinken op school, er is 
extra aandacht aan beweegonderwijs, 2 keer 
per week gym, gym+ en sinds dit jaar sport en 
spel in de middagpauze.  
Vanuit het oogpunt van hygiëne is de afspraak 
gemaakt dat kinderen vanaf groep 3 douchen 
na de gymles. Dit heeft vanwege corona een 
poos stilgelegen, maar er kan nu weer 
gedoucht worden na de gymlessen. 
Verschillende ouders hebben vragen gesteld 
over het douchen. De afspraak is dat alle 
kinderen in gr 3 t/m 8 na de gymles douchen. 
In de meisjeskleedkamer is een juf en in de 
jongenskleedkamer is een meester aanwezig 
bij het omkleden en douchen. Mocht een 
leerling op doktersadvies niet mogen douchen 
laat u dit dan even weten aan de leerkracht 
van uw kind. 
 
Namens het Klimopteam 
Paul van Hattem 



De Voorschool. 
 

Herfst. 
Het is herfst en dat merken we overal. Buiten 
regent en waait het en binnen werken we rond 
het thema "Herfst". Natuurlijk mogen de 
kinderen mooie herfstbladeren, eikels, 
kastanjes enz. mee nemen naar school voor in 
de herfsthoek. 
Welkom nieuwe kinderen. 
Afgelopen maanden zijn er heel wat nieuwe 
kindjes bij ons in de groep gekomen: Damin, 
Benyamin, Adam, Sofia, Jelaiza, Dila en 
Ouassim. Welkom allemaal! 
El Nathan is 4 jaar geworden, dus die speelt 
niet meer bij ons. We zullen hem missen. 
Ook is Mostfa er een paar weken niet. Hij heeft 
zijn sleutelbeen gebroken en moet daarom 
heel voorzichtig zijn en blijft daarom thuis. Heel 
veel beterschap Mostfa!  
In groep A zijn er ook wat kindjes bijgekomen:  
Raphiëro, Ziyana, Givaín, Leandro en Milo, we 
wensen jullie veel speelplezier bij ons. 
Kleintje Kunst. 
Ook is "Kleintje Kunst" weer langs geweest. Juf 
Suzanne heeft met de kinderen kunst gemaakt 
van zilverpapier, plakband en papier. 
Ze heeft de kinderen laten zien dat je met heel 
weinig bijna kosteloos materiaal heel veel 
leuke dingen kan doen. 
Tot volgende keer. 
Juf Kim is even op vakantie maar gelukkig zijn 
juf Lonneke en juf Nathalie bekende gezichten. 
 

Groetjes Marijke, Nathalie, Kim en Lidy. 
 
Sportdag 
 

Sportdag groep 1,2 en 3 op maandag 5 
Oktober. 
Beste ouders, 
Maandag 5 Oktober willen we een sportdag 
houden voor de kinderen van de groepen 1, 2 
en 3. Deze sportdag zal plaatsvinden op 
het schoolplein.De kinderen worden op de 
gewone tijd op school verwacht, dus voor 8.30 
uur en zijn op de gewone tijd vrij. 
Wij vragen u te zorgen voor gemakkelijk 
zittende kleding die eventueel vuil mag worden 
en sportschoenen (geen slippers!) 
Bij slecht weer gaat de sportdag niet door!  
 

Sportieve groeten meester Bart 
 
Groep 1 en 2. 
 

Aankleden en uitkleden. 
Wilt u uw kind leren om zichzelf aan- en uit te 
kleden? Het omkleden kost ons veel tijd op de 

dagen dat er gym is. Ook is het fijn als ze 
weten hoe ze hun kleren weer goed kunnen 
krijgen als ze binnenstebuiten zitten na het 
uittrekken.Als u dan ook nog even oefent hoe 
ze de rits van hun jas dicht kunnen krijgen dan 
scheelt ons dat veel tijd. 
Eten en drinken. 
Wilt u uw kind een fles of beker meegeven om 
water uit te kunnen drinken? Ze kunnen ivm de 
coronaregels niet uit de bekertjes van de klas 
drinken.  
Ook willen wij u erop wijzen dat we ’s middags 
brood eten. Daar horen croissantjes, 
pannenkoeken en “flatbread” niet bij. We willen 
graag boterhammen met beleg zien. 
Herfst en kinderboekenweek. 

We werken aan het 
thema Herfst. 
Tijdens de kinder-
boekenweek komt 
daar werken aan het 
thema vroeger bij. In 
groep 1/2 gaat het 
over Dino’s. Mocht u 

thuis nog spullen hebben voor deze thema’s 
die we mogen lenen dan zou dat heel fijn zijn. 
Reserve kleding. 
Heeft u thuis nog broeken, sokken en/of 
onderbroeken van uw kind liggen die u niet 
meer gebruikt? Wij willen ze graag hebben. Er 
gebeuren wel eens “plas”ongelukjes…. 
 

Alvast bedankt en groet van Juf Sylvia 
 
Groep 3. 
	

Kinderboekenweek. 
Vandaag is de Kinderboekenweek gestart. Dit 
hebben wij in groep gelijk goed aangepakt. Juf 
Barbara heeft haar lievelingsprentenboek 
voorgelezen. Dat is de Gruffalo. De kinderen 
vonden het een leuk en grappig verhaal met 
mooie prenten. Om de kinderen actief bij de 
Kinderboekenweek te betrekken, mogen de 
kinderen hun eigen lievelingsboek mee naar 
school nemen. Dit moet wel even in overleg 
met de ouders zodat u ook weet welk boek er 
mee naar school is. De kinderen mogen dan 
aan de klas vertellen welk boek ze mee 
hebben en waarom ze dat boek zo leuk of 
mooi vinden. Het thema van de 
Kinderboekenweek is dit jaar; En toen... Hier 
gaan we in de klas ook mee aan de slag. 
Naast het thema van de Kinderboekenweek 
zijn wij ook nog steeds bezig met ons thema 
de dierentuin. 



Filmmuseum. 
Afgelopen maandag zijn wij met de klas naar 
het Eye filmmuseum geweest. Wij waren als 
klas uitgenodigd door het Filmlab. De kinderen 
hebben hier 5 korte filmpjes gezien en daarna 
mochten ze met verschillende materialen 
spelen zoals licht, donker en schaduwen op de 
muur. Ook was er een groot vel waarop ze 
konden tekenen. 
Rekenen en Veilig Leren Lezen. 

Met Rekenen zijn de kinderen 
deze week begonnen aan 
een nieuw Blok. In Blok 3 
leren de kinderen het splitsen 
van getallen, tellen van 
dingen die ze niet zien en het 
+ en - tekenen. Dit staat ook 
in het overzicht Blok 3              

Bij Veilig Leren Lezen ronden wij deze week 
Kern 2 af. Vanaf volgende week starten wij met 
Kern 3. Hierbij leren ze de komende nieuwe 
letters en woordjes: 
 

d van doos 
oe  van doek 
z  van zee 
ij van ijs                  
h  van haar 
                       

Wij geven de kinderen regelmatig een kopie 
mee van het Veilig en Vlot boekje om thuis 
extra te oefenen. Wij merken aan de kinderen 
dat hier thuis mee wordt geoefend. Blijf dit 
thuis lekker doen. Niet alleen lezen kunt u 
oefenen, ook een spelletje zoals galgje vinden 
de kinderen erg leuk. 
  

Groeten van juf Dionne en juf Barbara. 
 
Groep 4/6. 
 

Naturalis. 
Vorige week dinsdag mochten we genieten in 
museum Naturalis. Wat was dat geweldig en 
soms imposant! 
En dan mocht groep 6 er vandaag al weer op 
uit. Een uitstapje naar Eye stond op het 
programma.  
Taal. 
Maar ondertussen wordt er ook heel hard 
gewerkt door de kinderen. Groep 4 is tijdens 
de taalles aan het oefenen met het zelfstandig 
naamwoord (een woord voor een mens, een 
dier of een ding), het bijvoeglijke naamwoord 
(zegt iets over het zelfstandig naamwoord) en 
het lidwoord (de, het, een). Ook worden er 
woordspinnen en woordparachutes gemaakt. 
Dit om de betekenis van woorden beter te 

kunnen onthouden. Groep 6 oefent daarnaast 
ook nog met het vinden van de persoonsvorm 
en het onderwerp.  
Beide groepen hebben volgende week vrijdag 
9 oktober de taaltoets.  
Rekenen. 
De kinderen van groep 4 oefenen tijdens de 
rekenles met + en - sommen. Optellen en 
aftrekken met sprongen van 5 of 10. Groep 6 is 
aan het worstelen geweest met het metriek 
stelsel. Hectometer, decameter, we weten er 
alles van (nou ja, bijna alles...) 
Topografie. 
Volgende week donderdag, 8 oktober, hebben 
de kinderen van groep 6 de eerste topotoets. 
Die gaat over de provincies Friesland, 
Groningen en Drenthe.  
Stagiair. 
Sinds twee weken hebben we op dinsdag een 
meester in de klas. Meester Teun is het 
komende half jaar bij ons in de klas. Succes 
meester Teun!.  
 

Juf Nienke  
 
Groep 7. 
Naturalis. 

We hebben het heel erg naar 
ons zin gehad bij Naturalis 
vorige week. We zagen daar 
hele leuke en interessante 
onderwerpen. 
De reis was heel lang met de 
bus, maar het is het wel waard. 
We willen de mensen bedanken 
die ons zo een leuke dag 

hebben bezorgd. We zagen heel veel 
onderwerpen bijvoorbeeld: de ijstijd, de dood, 
de vroege mens, de aarde en nog veel meer. 
We willen ook de ABN-AMRO bedanken, die 
dit uitje mogelijk heeft gemaakt. Het is veel 
meer leuker dan school hoor, geloof ons maar. 
We vinden het wel jammer dat we hierdoor een 
schooltuinles hebben gemist. 
Schooltuinen. 
Twee weken geleden waren we op zoek naar 
insecten en daar moesten we over schrijven. 
Batuhan had een bij gevangen.Het was in een 
bos.Deze week hebben we paprika’s 
gesneden. We gingen naar de 
tuin om kruiden te knippen. We moesten de 
kruiden enstukjes paprika’s in en flesje doen 
met kruiden, daarna werd het gevuld met azijn. 
Nu hebben we allemaal een flesje kruidenazijn 
mee naar huis, die we na 15 december pas 
open mogen maken om te gebruiken. 



Meester Jaap was naar de kapper geweest en 
hij moest 22,50 euro betalen vertelde hij. De 
lieve meester had de kruiden voor me geknipt. 
Ik kreeg stiekem maïs van meester Jaap, 
alleen ik kreeg maïs en niemand anders. 
Juf Wendy heeft nog nooit koffie gekregen van 
meester Jaap bij de schooltuinen. 
 

De stukjes zijn namens gr 7 geschreven door 
Yassmine, Marcel, Batuhan en Zineb. 
 
Groep 5. 
 

Start kinderboekenweek. 
De kinderboekenweek is dit jaar weer gestart. 
Het thema is: En toen? In de klas houden we 
een voorleeswedstrijd. Een aantal kinderen 
hebben zich hiervoor opgegeven. We hebben 
met elkaar besproken hoe je thuis kunt 
oefenen voor de voorleeswedstrijd!  
Eye Filmmuseum & Naturalis. 
Naturalis was een groot succes! De kinderen 
vonden het onwijs leuk om over de ijstijd, 
dino's en nog veel meer te leren. Op 
donderdag 1 oktober zijn we naar het Eye 
Filmmuseum geweest. De kinderen hebben 
het programma 'Raar maar waar' gevolgd. 
Rekenen. 
We gaan de komende maand verder oefenen 
met:  
-- het leren van tafels en deeltafels (1 t/m 10) 
-- klokkijken: analoog en digitaal 
-- optellen en aftrekken t/m 1000 
-- oefenen met plattegronden 
-- oefenen met verhoudingstabellen  
-- decimeter leren 
-- milliliter leren  
Spelling. 
Met spelling werken we deze maand aan de 
volgende spellingcategorieën: 
- woorden met eeuw, ieuw, uw (sneeuw, kieuw 
en duw) 
- woorden met cht en ch (nacht en lach) 
- woorden met ei (trein) 
Taal. 
Met taal leren de kinderen themawoorden over 
het thema 'zintuigen'. Verder gaan we het 
hebben over: 
- woorden in alfabetische volgorde zetten 
- meervouden 
- voegwoorden zoals of, want, maar 
- verkleinwoorden  
Geschiedenis en Aardrijkskunde. 
Met Geschiedenis zijn we nog bezig met de tijd 
van jagers en boeren. Met Aardrijkskunde 
gaan we het verder 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. 
Huiswerk. 
Op maandag het huiswerk inleveren gaat nog 
niet bij iedereen even goed. Willen jullie erop 
letten dat uw kind het huiswerk iedere 
maandag mee naar school neemt?  
Muziek. 
De muziekinstrumenten kunnen ook dit jaar 
mee naar huis worden genomen. De kinderen 
hebben een muziekcontract mee naar huis 
gekregen. Zodra dit formulier is ingevuld en 
ingeleverd, mag het instrument mee naar huis. 
Thuis oefenen. 
In groep 5 is het belangrijk dat kinderen thuis 
de tafels, verhaaltjessommen, 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 het aan om thuis iedere dag minimaal 15 
minuten een boekje te lezen. Op school 
hebben we een kast met 'zwerfboeken' liggen. 
Deze boeken zijn gratis en mogen mee naar 
huis.  
Toetsen. 
Na elk blok voor taal en/of spelling krijgen de 
kinderen een toets: de taaltoets en 
spellingtoets. Voor iedere taaltoets krijgen de 
kinderen de themawoorden mee naar huis om 
de woorden te leren. Dit geldt ook voor de 
samenvattingen van Geschiedenis en/of 
Aardrijkskunde.  
 

Mocht u vragen hebben, dan kunt u ons altijd 
mailen. Onze mailadressen zijn: 
y.elouardani@innoord.nl en m.duifsbosel@inn
oord.nl.  
 

Vriendelijke groet, 
Juf Yasmina en juf Maaike 
 
Groep 7 en 8. 
 

Kinderpostzegels. 
Ook dit jaar deden 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 hebben wij geld 
ingezameld voor één goed doel. Met het geld 
worden welkomstboxen aangeschaft voor 
kinderen die worden opgevangen in tijdelijke 
opvanghuizen. De actie loopt tot en met 
woensdag. Op donderdag 1 oktober moeten 
alle boxen weer worden ingeleverd bij meester 
Hans en meester Dennie. Uiteraard hopen wij 



dat wij dit jaar meer geld hebben opgehaald 
dan voorgaande jaren. Zodra de uitslag 
bekend wordt gemaakt, delen wij dit uiteraard 
met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verjaardagen in oktober 

 
05 okt  Meester Hans 
09 okt Fatima Hussain 
13 okt   Dunya Azizi 
16 okt Sidney Boonstra 
18 okt Nadim Aldjig 
  Joree Bader 
19 okt Mustafaa Hussain 
21 okt Parth Sharma 
28 okt Natan Gebremeskel 

 
Van Harte Gefeliciteerd en een hele fijne 

verjaardag !! 
 

 
 
 
 
 

Groep 8. 
 

Première film De Schooltuin. 
Nadat de première eerder al een keer is 
uitgesteld, gaat de film dan toch vertoond 
worden. Dit alles gebeurt op woensdag 7 
oktober. De feestelijkheden vinden plaats 
onder schooltijd. Meester Hans gaat met "zijn 
groep 7" (lees; de kinderen die nu in groep 8 
zitten!) naar de Euroscoop. Wij verwachten de 
kinderen van groep 8 deze dag in première-
achtige kleding op school. Uiteraard houdt de 
organisatie van de première de Corona-
maatregelen in acht. 
JINC Digitale Vaardigheden. 
Deze maand starten de kinderen in Groep 8 
met een cursus digitale vaardigheden. De 
kinderen krijgen twee keer bezoek van mensen 
die in het bedrijfsleven werken. Deze mensen 
geven de kinderen een cursus programmeren. 
De eerste en de laatste les wordt verzorgd 
door JINC in samenwerking met het 
bedrijfsleven. De tweede en derde les worden 
door meester Dennie gegeven. Wij zijn nu al 
benieuwd naar het eindresultaat. 
Discussiëren kun je leren; Noord ontmoet. 
Renovatie, nieuwbouw, kunst en horeca; 
Stadsdeel Noord is volop in ontwikkeling. 
Steeds meer ‘kapitaalkrachtige’ 
Amsterdammers kopen een huis in stadsdeel 
Noord. Dit zorgt soms voor een kloof tussen 
verschillende bewoners van het stadsdeel. 
Ontmoeten zij elkaar? Voelen bewoners zich 
nog wel verbonden met elkaar? Met Noord 
Ontmoet faciliteren we gesprekken die 
bijdragen aan de sociale cohesie in de wijk. 
We brengen leerlingen, leerkrachten en ouders 
bij elkaar die ogenschijnlijk van elkaar 
verschillen. Elkaar kennen en nieuwsgierig zijn 
naar elkaar, helpt vooroordelen te voorkomen. 
Leerlingen van acht groepen 8 van 
basisscholen in Amsterdam Noord krijgen drie 
masterclasses aangeboden. De drie lessen 
gaan over diversiteit in de wijk. In de 
masterclasses werken we toe naar een 
bijzondere ontmoeting met een andere school 
uit stadsdeel Noord. 
 

Ook dit project start eind oktober. Wij doen hier 
aan mee en laten u zeker zien wat wij allemaal 
hebben gedaan en geleerd! 
 

 
Een hartelijke groet van juf Wendy en meester 
Dennie 
 
 


