Nieuwsbrief van OBS de Klimop

Schooljaar:

Belangrijke data in november:
09 nov Start oudergesprekken
03 dec Nieuwsbrief december gaat mee
04 dec Sinterklaasviering, vanaf
12.00 uur zijn de kinderen vrij

Van de directie:
Corona
Na de persconferentie van dinsdagavond
hebben we moeten besluiten de afspraak om
geen ouders en externen in de school toe te
laten te verlengen tot de Kerstvakantie.
De viering van Sint Maarten, Sinterklaas en
Kerst zullen aangepast gaan worden, hierover
wordt u apart geïnformeerd. Het schoolzwemmen op 6 en 13 november voor gr 5 gaat
niet door.
Aanstaande maandag beginnen de oudergesprekken. U hoort van de leerkracht van uw
kind hoe deze gesprekken vormgegeven gaan
worden.
Wilt u in het geval van besmetting van iemand
in uw huishouden waardoor de kinderen thuis
moeten blijven dit overleggen met uw huisarts
en/of de GGD. Per situatie kunnen de
afspraken voor quarantaine verschillen. Het is
dus belangrijk dat u hier duidelijkheid over
krijgt/ vraagt via uw huisarts en/of GGD.
Social Schools, communicatie met ouders!
Vanaf volgende week gaan we starten met het
gebruik van Social Schools. Social schools is
een middel voor de school om via de app,
email of internet te communiceren met ouders.
Bij deze nieuwsbrief vindt u een brief en een
stappenplan voor het gebruik van Social
Schools.
Na 75 nieuwsbrieven stoppen we met de
papieren versie van de maandelijkse
nieuwsbrief en gaan we digitaal met Social
Schools.
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Ouderbijdrage
Wilt u de ouderbijdrage van €20 per kind voor
schooljaar 2020/2021 overmaken naar reknr.:
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. U kunt haar bereiken op telefoonnr. 06
13069157 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.
Schoolorkest
Het schoolorkest is vorige week donderdag
weer begonnen. 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
samen met meester Burak begeleiden.
Er zijn nog plekjes vrij om mee te doen…

Namens het Klimopteam
Paul van Hattem

Groep 1 en 2
Oudergesprekken.
Vanaf
volgende
week
starten
de
oudergesprekken. U kunt zelf even een
afspraak maken of ik neem contact met u op.
Indien mogelijk kunnen we een gesprek buiten
laten plaatsvinden en anders via google meet
of bellen. Heeft u een voorkeur dan kunt u mij
dit laten weten.
Herfstwandeling.
Afgelopen donderdag hebben we een
herfstwandeling in het park gemaakt. We
hebben
veel
herfstspullen
gevonden:
paddenstoelen, eikels, mooie blaadjes en
takjes met besjes. De kinderen en wij hebben
ervan genoten. Het was een mooie en
leerzame wandeling.
Nieuw thema.
Vanaf half november starten we met het thema
“Feest”. Heeft u thuis nog een kaarsje/waxine
lichtje met een batterijtje dan kunt u dat
meegeven aan uw kind. Deze gaan we
gebruiken in onze lantaarntjes.
Prietpraat.
Natan noemt op zijn verjaardag de
muziekinstrumenten op die weer in de doos
mogen… De driejangel en de vierjangel!
Ook de kastanjes (castangettes) zijn er weer
bij!
Een meisje zegt dat haar jas alweer een beetje
knapperig zit…(krap)
Camilla moet even haar neus niezen…
Groet van Juf Sylvia en juf Ingrid

Groep 3
Veilig Leren Lezen.
De kinderen van groep 3 zijn de afgelopen
weken hard bezig geweest met het leren van
nieuwe letters. Wij zijn vorige week begonnen
met Kern 4. Hierin worden de volgende letters
aangeboden;
w van wip
o van zon
a van zak
u van bus
j van jas
Wij hebben gemerkt dat wanneer wij een
blaadje mee geven met de woordjes van de
Kernen, de kinderen thuis goed oefenen. De
kinderen vinden het heel erg leuk om samen
een spelletje galgje te doen. Op deze manier
zijn ze ook met de letters en woordjes bezig.
Doet u ook mee thuis? Kijk snel
op; https://www.gynzykids.com/#/nlnl/leerling/tools/galgje/statische-tool

Rekenen.
Met Rekenen hebben wij deze week Blok 3
afgerond. Vanaf volgende week starten wij met
Blok 4. Hierin zal het vooral gaan over het het
getalbeeld op een rekenrekje, splitsen tot 10,
buurgetallen en getallen van klein naar groot
zetten. Wij hebben gemerkt dat het splitsen
van getallen een lastig onderdeel is. Op deze
manier kunt u helpen; U noemt een getal onder
de 10 en dat moeten de kinderen dan in 2
groepen verdelen.

Oudergesprekken.
Vanaf maandag starten de oudergesprekken.
Juf Dionne en ik bellen u op om de voortgang
van uw kind te bespreken. Mocht u nog een
voorkeursdag hebben, geef dit dan even bij
ons aan.
Groeten van Juf Dionne en Juf Barbara

Groep 4/6
Stagiaire.
Ik heb u in de vorige nieuwsbrief verteld dat
meester Teun bij ons zou komen stagelopen.
Hij is wel in de klas geweest maar heeft
besloten met zijn opleiding te stoppen. Jammer
voor ons, maar gelukkig is er in zijn plaats
weer een nieuwe stagiaire gekomen. Vanaf
vorige week is juf Milou 2 dagen per week bij
ons in de klas. Heel veel succes en vooral
plezier bij ons in de klas juf Milou.
Aardrijkskunde.
Groep 6 heeft de eerste topografie toets al
weer achter de rug. Friesland, Groningen en
Drenthe stonden op het programma. Inmiddels
zijn we bezig met het ontdekken van de
provincies Overijssel en Gelderland. Vorige
week hebben de kinderen de kaart met de
steden en rivieren mee naar huis gekregen om
te oefenen. Veel kinderen vinden het nog lastig
dit alleen te oefenen. Het is fijn als u dit samen
met uw kind wilt oefenen.
Rekenen.
Groep 4 is druk aan het oefenen met de
tafelsommen. Aan het eind van het schooljaar
moeten de kinderen in ieder geval de tafels

van 1,2,3,4,5 en 10 kennen. Op dit moment
oefenen we vooral met de tafel van 10. Oefent
u mee?
Juf Nienke

Groep 5
Oudergesprekken.
Volgende week en de week daarop (9 t/m 20
november) zijn de oudergesprekken. Door
corona zien deze oudergesprekken er anders
uit. U kunt contact met ons opnemen om
een afspraak te maken, via de mail of
telefonisch, of na school bij het hek. Wij
voeren de gesprekken graag via Google Meet
of telefonisch. U kunt een afspraak maken met
juf Yasmina op de maandag en dinsdag en
met juf Maaike op woensdag t/m vrijdag. Voor
ieder gesprek plannen we tien minuten in.
Rekenen.
We gaan de komende maand verder oefenen
met:
-- deeltafels (1 t/m 10)
-- klokkijken: analoog en digitaal (ook met
minuten)
-- optellen en aftrekken t/m 1000 (door middel
van de getallenlijn)
-- oefenen met verhoudingstabellen
-- inhoudsmaten leren (ml, dl, l)
-- werken met plattegronden
-- sommen als 6 x 17 splitsen
Spelling.
Met spelling werken we deze maand aan de
volgende spellingcategorieën:
- woorden met ij (ijs)
- woorden met be, ge en ver (bezoek, gebak
en verkeer)
- woorden met achtervoegsel -te (hoogte)
- woorden met achtervoegsel -ig (jarig)
- woorden met achtervoegsel -lijk (vrolijk)
Taal.
Met taal leren de kinderen themawoorden over
thema 3 'uitstapjes'. Verder hebben we het
over:
- de gebiedende wijs
- wanneer je een uitroepteken gebruikt
- trappen van vergelijking (regelmatig en
onregelmatig)
- het schrijven van een routebeschrijving
Geschiedenis en Aardrijkskunde.
Met Geschiedenis en Aardrijkskunde beginnen
we aan thema 2.
Thema 2 van Geschiedenis gaat over ridders,
kastelen, kerken, kloosters en de mensen die
er leefden en hoe ze leefden. Thema 2
van Aardrijkskunde gaat over de belangrijkste

Nederlandse landschappen, over de rol van
water in ons landschap en gaan we werken
met een eenvoudige kaart met legenda.
Te laat komen.
We merken dat er steeds meer leerlingen
structureel te laat komen. Wanneer uw kind te
laat op school komt, stoort het de lesinstructie
van de leerkracht. Daarnaast mist uw kind zelf
een deel van de instructie. De lessen bij ons
op school starten om 8.30 uur en de deur gaat
om 8.15 uur open. We verwachten van alle
kinderen dat ze op tijd op school aanwezig
zijn. De school is verplicht om het te laat
komen te registreren en actie te ondernemen
als het vaker voorkomt. Graag het verzoek om
hier extra goed op te letten.
Muziek.
Denkt u eraan dat op woensdag de
instrumenten weer mee terug moeten!
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. Ook kunt
u gratis een OBA pas aanvragen en boekjes
uit de bibliotheek lenen.
Toetsen.
We hebben tot nu toe twee thematoetsen voor
Taal en Spelling gemaakt. En één toets voor
Geschiedenis en één voor Aardrijkskunde.
Schoolzwemmen.
Het school-zwemmen op 6 en 13 november
voor gr 5 gaat niet door. Vanaf 19 november
hoopt het zwembad de lessen te mogen
hervatten.
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
Contactgesprekken.
Vanaf maandag 9 november begin ik met de
contactgesprekken. Ik zal u telefonisch informeren over o.a. de werkhouding en de
leerprestaties van uw kind. Natuurlijk kunt u mij
ook vragen stellen, die te maken hebben met
wat wij zoal doen in groep 7.
Groet van meester Hans

Groep 8
Masterclass Discussiëren kun je leren.
In het teken van "Noord ontmoet" hebben de
kinderen een lessenserie van drie lessen
gehad met meester Terts en juf Ibbie. De
kinderen hebben de afspraken en regels van
het debat geleerd. Ook moesten de kinderen
goed nadenken over stellingen en deze
beargumenteren. Er waren in totaal drie
stellingen waarover de kinderen mochten
discussiëren. De eerste stelling was; je moet
trots zijn op de plek waar jij vandaan komt.
Vandaag (donderdag 5-11) gingen wij in debat
met OBS De Weidevogel. Lid van het dagelijks
bestuur Saskia Groenewoud was bij dit debat
aanwezig.
Digitale Vaardigheden Programmeren.
Wij hebben inmiddels de eerste gastles gehad.
Twee hele bijzondere gasten hebben ons de
basis van coderen en programmeren
uitgelegd. En zo makkelijk was dat nog niet.
Wij hebben hier ook hartelijk om kunnen
lachen. Probeert u dat maar eens thuis; laat
iemand u opdrachten geven. Het doel is een
boterham met hagelslag te smeren. Degene
die u de commando's/opdrachten geeft, moet
deze van tevoren hebben opgeschreven. Laat
u mij weten of het is gelukt?
Oudergesprekken.
Morgen (vrijdag 6-11) ontvangt u van mij een
telefoontje om een afspraak in te plannen voor
het eerste oudergesprek. Een belangrijke
verandering ten aanzien van voorgaande jaren
is dat wij verwachten dat uw kind bij het
gesprek aanwezig is. Over de manier waarop
wij het gesprek voeren, hoort u vrijdag meer.
Beterschap!
Ouders die in de afgelopen week/weken ziek
zijn geweest, wensen wij van harte beterschap
en uiteraard hopen wij op een spoedig herstel!
Voor alle andere ouders wensen wij
gezondheid.
Een hartelijke groet van Juf Wendy en Meester
Dennie

Verjaardagen in november
01 nov
03 nov
05 nov
08 nov
09 nov
13 nov
14
16
20
22
24
25
26
27
28
29
30

nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov

Kani Karadeniz
Ghassan Alsseed
Dina Bohassani
Kelsey Assink
Romy Assink
Morsal Azizi
Lina Toufik
Samira Agnaou
Rabi Boulahtari
Juf Izabella
Mouad Bark
Zineb Mountassir
Leandro van der Voort
Yusuf Dag
Lyren van der Voort
Yassin el Kouaa
Arash Begzad
Omar Alsseed
Jilani Berchem
Nimaisa Olieberg

Van Harte Gefeliciteerd en een hele fijne
verjaardag !!!

Social Schools, ons beleid rondom Social Schools.

Amsterdam, oktober 2020

Beste ouders/verzorgers,
Vanaf volgende week gaan we starten met het gebruik van Social Schools. Social Schools is een
middel voor de school om via de app, internet of mail te communiceren met ouders. We hopen
hiermee het contact tussen de school en ouders/verzorgers te verbeteren. In deze brief kunt u meer
lezen over de verwachtingen en waarom we de stap naar het gebruik van Social Schools willen gaan
maken.
Waarom gebruiken we Social Schools?
Wij vinden het contact met ouders heel belangrijk. We maken daarom vanaf schooljaar 2020-2021
gebruik van Social Schools om u op de hoogte te houden van het wel en wee van uw kind(eren) in
de groep. Daarnaast gaat informatie vanuit de school in principe via Social Schools, we stoppen dus
met papieren brieven en nieuwsbrieven. U bent in ieder geval lid van de groep van uw kind(eren) en
de algemene school-groep.
Waar is Social Schools voor bedoeld?
De medewerkers en directie sturen afwisselende informatie: foto’s en filmpjes van situaties in de klas,
geschreven tekstberichten, de nieuwsbrief, uitnodigingen voor evenementen, links naar handige
websites, oudergesprekken etc. U bepaalt zelf of u deze informatie via de app op de telefoon, via
internet of via de mail. Wij respecteren de privacy van kinderen. Daarvoor geeft u jaarlijks aan de
directie toestemming voor het gebruik van foto’s en gegevens van uw kind in deze beveiligde
omgeving. Het is niet de bedoeling dat de leerlingen via Social Schools met de leerkracht of school
communiceren.
Wat kunt u verwachten?
Alle informatie, waaronder foto’s, video’s en tekst, is met de beste professionele intenties geplaatst
door ons. Wij overwegen bij alles of dit geschikt is om op het portaal te plaatsen. Als u iets ontdekt
waarover u twijfelt, meldt u dit dan bij de desbetreffende medewerker én directie. Wij zullen
daarnaast ongepaste reacties van ouders verwijderen.
Wat verwachten we van u?
Alle rechten van tekst en beeld liggen bij de organisatie. In de beveiligde omgeving van Social
Schools gaan wij zorgvuldig om met deze informatie. Wij verwachten ook dat u de regels rondom
privacy en het verspreiden van online materiaal respecteert. U wordt aansprakelijk gesteld als er
bestanden en beeldmateriaal onrechtmatig worden verspreid via andere Sociale media, waaronder
Facebook of Instagram. Dit doen wij om niet alleen uw privacy maar ook die van andere ouders,
kinderen en leerkrachten te respecteren.
Hoe nu verder?
U krijgt een email met een koppelcode om in het systeem Social Schools te komen. U kunt hiervoor
het bijgevoegde stappenplan gebruiken.
Als u zich heeft aangemeld kunt u berichten lezen, leuk vinden en erop reageren.
Wij houden u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Regelmatig evalueren we het gebruik van dit
oudercommunicatie-portaal en bekijken we of er mogelijkheden zijn om de communicatie uit te
breiden en/of te verbeteren.
Namens het team van Obs De Klimop
Paul van Hattem

Belangrijk!
Beste ouders, zoals u op de voorkant van de nieuwsbrief heeft kunnen lezen, gaan wij over op
een digitale manier van informeren. U ontvangt vandaag voor de laatste keer de nieuwsbrief
op papier. Vanaf morgen informeren wij u via Social Schools. In twee stappen help ik u door
de aanmelding heen;

Stap 1: u ontvangt vrijdag (06-11) een e-mail van Social School met daarin de
uitnodiging om een account aan te maken/registreren. U wordt dan
automatisch gekoppeld aan de klas van uw kind.

Stap 2: er zijn twee manieren om het nieuws/de informatie te ontvangen;

1. Download de Social Schools app in de Appstore (Apple) of in de Playstore
(Android)

2. Of via internet. Open een internetpagina en typ in de balk;
app.socialschools.eu
Als deze twee stappen zijn gelukt, kunt u de berichten lezen. Wij heten u van harte welkom in
onze nieuwe Social Schools App.
 Als het niet lukt, vraag eerst aan uw kind of hij/zij u kunt helpen. Vooral in de hogere
groepen hebben de juffen en meesters uitgelegd hoe de ouders dit kunnen doen.
 Lukt het daarna nog niet, neemt u dan contact op met de school en geef het door aan
Meester Dennie. Samen gaan wij kijken hoe wij het kunnen laten werken! Succes en veel
plezier met onze nieuwe school app Social Schools!

Let op! Als u deze twee stappen niet doorloopt,
ontvangt u geen informatie meer van de school..

