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         18 augustus   -   Jan Justin Roodvoets 
         20 augustus   -   Juf Isabel       

Start nieuwe schooljaar 
Op maandag 19 augustus a.s. gaan we beginnen aan een heel nieuw schooljaar. Om 8.30 uur zien 
we iedereen graag weer helemaal uitgerust op school. We hopen dat iedereen heeft genoten 
van een heerlijke vakantie. 
 
Verschijnen De Kletskop 
Ook dit schooljaar zal De Kletskop weer iedere vrijdag verschijnen. Zo houden we u op de hoogte van zaken 
rondom de school. De eerste “reguliere” Kletskop verschijnt op vrijdag 23 augustus a.s.  
 
Facebook-pagina Obase De Klimop 
Niet alleen via De Kletskop wordt u op de hoogte gehouden van wat er zoal speelt op school, ook op 
Facebook worden vrijwel wekelijks foto's van activiteiten geplaatst. Onze facebook-pagina vindt u hier.      
Ook op onze website kunt u terecht voor meer algemene informatie: www.deklimop.obase.nl 
 

Welkom en afscheid 
Op maandag 19 augustus verwelkomen we 2 nieuwe leerlingen op school: Merel Beijen (gr.1) en Roeland 
Langenberg (gr.7). Wij wensen beiden een heel fijne tijd op De Klimop.  
Door verhuizing naar elders moeten we ook afscheid nemen van 3 leerlingen: Ruben Nederlof en Manu en 
Zola Gerritsen. Wij wensen allen heel veel succes en plezier op hun nieuwe school. 
 
Welkom nieuwe collega’s 
Ook verwelkomen we onze 2 nieuwe collega’s: Miranda Kasteleijn en Joey v.d. Hummel. Zij zijn ons team 
komen versterken als onderwijsassistenten. Wij wensen ook hen een fijne tijd op De Klimop. 
 
Schooltijden 
Onze schooltijden blijven in vergelijking met vorig schooljaar onveranderd. We blijven  
een continurooster hanteren. ’s Ochtends gaat de eerste bel om 8.25 uur en starten de  
lessen om 8.30 uur. Om 12.00 uur eindigt de ochtendschooltijd (woensdag om 12.15 uur). 
Alle leerlingen blijven op school lunchen met hun eigen leerkracht. Uiteraard brengen zij  
wel hun eigen lunch mee. Na de lunch spelen zij een kwartier buiten onder toezicht van  
een leerkracht en een ouder. 
’s Middags starten de lessen om 12.30 uur. De eindtijd in de middag is om 14.30 uur. 
Woensdagmiddag is voor iedereen vrij. Groep 1 t/m 4 is daarnaast ook op vrijdagmiddag vrij.  
 
Pleinwachtouders 
Omdat we met een continurooster werken, kunnen we de hulp van een aantal ouders gebruiken bij 
het toezicht houden op het plein tijdens de middagpauze (van 12.10 tot 12.30 uur). Naast een leerkracht 
is een hulpouder per dag gewenst op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.  
Belangstellenden kunnen zich melden bij de leerkrachten. 
 
 

 

https://www.facebook.com/Obase-De-Klimop-1793034121013633/
http://www.deklimop.obase.nl/


 

Luizenpluis 
Vrijdag 23 augustus is het weer “luizenpluis”. Alle leerlingen worden dan weer gecontroleerd op hoofdluis. 
 
Gymtijden 
Hieronder melden we u vast de gymtijden van de verschillende groepen, 
zodat de leerlingen weten wanneer hun gymspullen op school moeten zijn. 
Groep 1-2-3:  maandag en donderdag. 
Groep 4-5-6 : dinsdag en donderdag. 
Groep 7-8:     maandag en donderdag.  
 
Vakantierooster 2019-2020 
Herfstvakantie :           ma 14-10-2019  t/m vr 18-10-2019  
Kerstvakantie :             ma 23-12-2019  t/m vr 03-01-2020 
Voorjaarsvakantie :     ma 24-02-2020  t/m vr 28-02-2020 
Goede Vrijdag :            vrij 10-04-2020 
Pasen :              ma 13-04-2020  
Meivakantie :             ma 20-04-2020  t/m vr 01-05-2020 
Bevrijdingsdag:            di   05-05-2020  
Hemelvaartsdag + vr: do  21-05-2020  t/m vr 22-05-2020 
Pinksteren:            ma 01-06-2020  
Zomervakantie :          ma 13-07-2020  t/m vr 21-08-2020 

Vrije middagen        Studie(mid)dagen (leerlingen zijn dan vrij) 
vrijdagmiddag 20-12-2019       dinsdagmiddag      24-09-2019    
vrijdagmiddag 17-04-2020       vrijdag                     04-10-2019  
vrijdagmiddag 10-07-2020       vrijdag                     31-01-2020 
                                                                           vrijdagmiddag        21-02-2020 
                                                                           donderdagmiddag 25-06-2020 
Fruitdagen 
Ook in het nieuwe schooljaar willen we graag de “gruitdagen” erin houden. Dat betekent dat de 
leerlingen op woensdag, donderdag en vrijdag voor de ochtendpauze geen koek o.i.d. meebrengen, 
maar een stuk fruit of groente. Uiteraard mag dat op de andere dagen ook.  

Oortjes 
Zoals eerder vermeld gaan we volgend schooljaar een start maken met het werken op chromebooks. Wij 
zouden graag zien dat alle leerlingen van groep 4 t/m 8 zelf zorgen voor “oortjes”, die zij kunnen gebruiken 
als het geluid van de chromebooks even uitgezet moet worden. De “oortjes” blijven steeds op school, zodat 
ze niet vergeten kunnen worden. 
 
Parkeren bij school 
Het komt van tijd tot tijd voor dat er bij het halen en brengen van de kinderen wat weinig ruimte is bij 
school om auto’s te parkeren. Deze worden dan soms even gedeeltelijk op het trottoir gezet. Af en toe 
precies in de bocht bij de Heshuizenstraat. Dat zorgt voor een onoverzichtelijke verkeerssituatie. 
Wij willen u dan ook nogmaals vragen goed de verkeersveiligheid rond de school in de gaten te houden. 
Samen zijn we daar verantwoordelijk voor. 
 
Gevraagd 
We kunnen op school nog lege eierdozen gebruiken. Als u er thuis nog heeft liggen, dan houden wij ons 
aanbevolen. 
 
                                Agenda 
                                Ma.19-8:         Start nieuwe schooljaar om 8.30 uur 
                                Di.  17-9: Info-/Ouderavond om 19.30 uur 
                                Di.  24-9: Studiemiddag (lln. ’s middags vrij) 
 
 

 

 



Groep 1-2-3 
 
Het nieuwe schooljaar 
De juffen hebben er zin in! We zijn al heel wat dagen bezig geweest om de klas weer gezellig te maken. 
De kinderen zullen maandag al snel zien dat er best wat dingen een ander plekje hebben gekregen. We 
nemen de tijd om alles te bekijken, maar de kinderen zullen vast snel weer gewend zijn aan het lokaal. 
 
Afscheid nemen in groep 1-2-3 
Voor groep 1-2-3 gaat in het nieuwe schooljaar elke dag de deur al om 8.20 uur open. De kinderen 
mogen dan na het ophangen van hun jas en tas al naar de klas gebracht worden. De kring staat klaar 
met een nieuw naamkaartje op de stoel. Er mag nog even een boekje gelezen worden en als om 8.25 
uur de eerste bel gaat, is het tijd om de boeken op te ruimen en papa/mama/opa/oma gedag te zeggen. 
Bij de tweede bel wil de juf graag beginnen met de kringactiviteit. We hopen dat het iedereen lukt om 
op tijd te zijn, zodat we met zijn allen de dag kunnen starten. 
 
Gymtas 
De gymtassen mogen weer aan de kapstok gehangen worden, graag voor donderdag. Op maandag en 
donderdag is er voor ons tijd in de gymzaal gereserveerd, zodat we regelmatig kunnen gaan gymmen! 
 
Extra setje kleding 
We zouden het fijn vinden als de kinderen van groep 1-2 een extra setje kleding in hun schooltas 
meenemen, voor het geval zij op school een ongelukje hebben. 
 
Schoonmaak 
Voor de eerste schoolweek willen we vragen of u ons wil helpen bij het schoonmaken  
van het speelgoed en de kasten. Dat kan door wat mee naar huis te nemen of onder  
schooltijd op school een handje te komen helpen. Wilt u dan zelf een emmertje e.d.  
meenemen? Alvast hartelijk bedankt! 
 
Ophangklusje 
In het lokaal van groep 1-2-3 moet nog een aantal dingen worden opgehangen aan de muur. Daarvoor 
zoeken we nog een handige vader, moeder, opa, ………….. Als u ons kunt helpen, horen we dat graag. 
 

We gaan er een fijn schooljaar van maken! 
Groetjes juf Ali en juf Fleur 
 

 

 

Wij wensen iedereen een heel fijn schooljaar. Wij hebben er zin in! 

 

 

 


