
 

 

 Datum: 23 augustus 2019, Nr. 2 

 

                                                                       30 augustus  -  Ruben Noteboom 
 
 
Goede start 
De eerste schoolweek zit erop. De meeste kinderen (en leerkrachten) zitten al weer in hun ritme. We 
hebben met elkaar een fijne start van het schooljaar beleefd. Iedereen had er weer echt zin in. Over het 
werken met de chromebooks zijn de leerlingen van midden- en bovenbouw erg enthousiast.  
Dat belooft wat…! We gaan er met zijn allen een mooi schooljaar van maken. 
 
Info-/Ouderavond 
Op dinsdagavond 17 september houden we onze jaarlijkse info-/ouderavond. Tijdens deze avond doet de 
Ouderraad en de Medezeggenschapsraad verslag over het afgelopen schooljaar en wordt samen 
vooruitgeblikt naar activiteiten gedurende het lopende schooljaar. 
Na de pauze wordt in de groepen informatie gegeven over het lesprogramma, de leermethodes en 
klassenafspraken. Natuurlijk willen we u tijdens deze avond ook kennis laten maken met het digitale 
platform, waarop we dit schooljaar zijn gaan werken. Noteer bovengenoemde datum maar vast in uw 
agenda. 
 
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. 
 
Zandbak 
Kinderen spelen graag in de zandbak, ook na schooltijd. Dat vinden wij natuurlijk helemaal goed. Het 
gebeurt echter van tijd tot tijd dat na het spelen vergeten wordt om de zandbak weer af te dekken. We 
zouden het fijn vinden als we er met elkaar voor zorgen dat dat wel gebeurt, zodat het zand in de zandbak 
langer schoon blijft.  
 
Schoolfotograaf 
Op donderdag 26/9 komt de schoolfotograaf weer langs om alle kinderen te fotograferen. En natuurlijk 
worden er ook weer groepsfoto’s gemaakt.  
 
                                           Rapporten 
                                           Er is al een aantal kinderen dat het rapport heeft ingeleverd, maar we missen 
                                           nog een heleboel rapporten. Graag ontvangen wij de ondertekende rapporten zo 
                                           snel mogelijk terug op school.  
 
 
 
 
 

 



 

 
Verlof onder schooltijd 
Het kan voorkomen dat uw kind tijdens de reguliere schooltijden een keer moet verzuimen. Dat kan zijn 
voor een dokters- of tandartsbezoek, een jubileum in de familie of een minder leuke gebeurtenis. Uiteraard 
is dat toegestaan. Verlof om op vakantie te gaan onder schooltijd is wel aan voorwaarden gebonden. Er 
moeten omstandigheden zijn, waarom vakantie in de reguliere schoolvakanties (1 x per jaar!) niet mogelijk 
is. In de schoolgids (blz.35) kunt u lezen wat de regels hieromtrent zijn. Wij gaan ervan uit dat u daarmee 
rekening houdt. De schoolgids is te vinden op onze website onder het kopje “onze school”. 
 
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. 
 
Schoolreglement 
Wij willen op school niet alles dichttimmeren met regels. Wel is het handig als van een aantal zaken op een 
rijtje gezet wordt hoe wij het graag willen hebben in en rond de school. Daarvoor is er een schoolreglement 
opgesteld. Dat klinkt zwaar, maar is het niet echt. Het schept duidelijkheid. 
Het schoolreglement is op onze website te vinden onder het kopje “onze school”. 
 
Gebruik beeldmateriaal 
Het zal u vast niet ontgaan zijn dat de privacywetgeving vorig jaar flink is aangescherpt. Een van de 
onderdelen binnen de wetgeving is het gebruik van beeldmateriaal. Gevolg daarvan is dat wij u ieder 
schooljaar toestemming moeten vragen voor het gebruik van beeldmateriaal van uw kind(eren) voor 
bijvoorbeeld de nieuwsbrief, de website, de schoolgids of facebook. 
Deze week hebben alle kinderen een toestemmingsbrief meegekregen. Deze zouden wij graag per 
omgaande ingevuld en ondertekend terug ontvangen op school. Wij rekenen op uw medewerking. 
 
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 

 
    Agenda 
    Vr. 23-8: Luizenpluis 
    Vr. 13-9: MR-vergadering                            
    Di.  17-9: Info-/Ouderavond om 19.30 uur 
    Woe.18-9: Mad Science 
    Di.  24-9: Studiemiddag (lln. ’s middags vrij) 
    Do. 26-9: Schoolfotograaf 

 

Nieuws uit groep 1-2-3 

 
Start nieuwe schooljaar 
De eerste week zit er al weer op! De klas is wat veranderd, een nieuwe groep 3 en we hebben een nieuwe 
juf en meester erbij: juf Miranda en meester Joey. Toch leek het al snel alsof we elkaar vorige week nog 
gezien hebben en waren we al weer snel aan alles gewend. Dat wordt vast een fijn jaar met elkaar! 

We hebben deze week het ankerverhaal van kern “start” over Gekkie de geit gelezen: 'Wat loop je toch te 
mikkeren'. Kim, Sim, opa en Gekkie de geit gaan in het verhaal op zoek naar de letter 'i'. Dit is dan ook de 
eerste letter die we deze week geleerd hebben, daarna kwam de 'k'. Dus nu kunnen we het woordje 'ik' 
lezen én schrijven! Groep 3 heeft een klikklakboekje met deze letters voor in hun la gekregen en we hebben 
met de letterdoos gewerkt. Dat vonden we erg leuk! 

 

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


 

 

Schoonmaak en klusjes 
Van de week is er door verschillende ouders schoongemaakt, de schuur opgeruimd en van alles 
opgehangen. Super bedankt voor jullie hulp, zo kunnen we opgeruimd en met fris materiaal aan het werk! 
Mochten er ouders zijn die volgende week nog tijd hebben om wat schoon te maken, graag! Er zijn nog wat 
dingen die een sopje kunnen gebruiken. Neemt u dan zelf een emmer en doekje mee?  

Afscheid Ruben 
Ruben is gistermiddag op school geweest om afscheid te nemen. We hebben nog lekker  
samen gespeeld en twee cadeautjes gegeven. We wensen Ruben veel plezier in zijn  
nieuwe woonplaats en op zijn nieuwe school. 

Knuffels en speelgoed op school 
We willen vragen of knuffels en speelgoed zoveel mogelijk thuis kunnen blijven. De spullen worden  
's ochtends namelijk in de uitdeelmand gelegd en worden 's middags in de kring weer uitgedeeld om mee 
naar huis te nemen. Bij een verjaardag mag de jarige wel een cadeau laten zien, maar verder willen we dit 
zo min mogelijk, omdat het soms ten koste gaat van de tijd voor de kringactiviteit.  

 
Nieuws uit groep 4-5 
 

De eerste schoolweek zit er alweer bijna op, we zijn goed begonnen na een heerlijke vakantie. In 
groep 4 zitten 7 leerlingen, in groep 5 zitten 5 leerlingen en in groep 6 zitten 11 leerlingen. Dit 
schooljaar heeft groep 4/5/6 in totaal dus 23 leerlingen.  
We hebben vier dagen hulp van meester Mike en elke dinsdag komt juf Manuela bij ons in de klas 
de leerlingen helpen. We hebben dus elke dag extra ondersteuning in de klas en hier zijn we heel 
erg blij mee!  
Dit schooljaar gaan we voor het eerst met Gynzy werken. Gynzy heeft gebruiksvriendelijke en 
interactieve software ontwikkeld voor het digibord, met veel eenvoudige en leuke educatieve 
tools en spelletjes. Deze software is tijdens de lessen eenvoudig te gebruiken. Het mooie is dat de 
leerlingen hier vervolgens ook zelf mee aan de slag kunnen.  
Als leerkracht kun je voor de hele groep, maar ook per leerling tools en trainers klaar zetten. Dit 
maakt het mogelijk om de lesstof gepersonaliseerd aan te bieden, als aanvulling op de adaptieve 
verwerkingssoftware van Gynzy. De leerlingen werken na mijn instructie allemaal aan dezelfde 
reken- en spellingsles, vervolgens gaan we verder werken met de taken die ik als leerkracht voor 
de leerlingen klaar zet. Tot slot kunnen de leerlingen, als er nog tijd over is, verder werken en leren 
in de Werelden.  
 

 

https://www.gynzy.com/instructie/
https://www.gynzy.com/verwerking/
https://www.gynzy.com/verwerking/


 
De leerlingen kunnen ook thuis met Gynzy aan de slag, de leerlingen krijgen volgende week een 
strookje waar de wachtwoorden opstaan, zodat zo ook thuis met Gynzy kunnen werken.  
Thuis werken is altijd goed, maar dan wel graag in de werelden en/of taken die ik als leerkracht 
heb klaargezet. De leerlingen zijn erg enthousiast over deze werkwijze (en de meester ook….) 

 

Nieuws uit groep 6-7-8 
 
Goed van start 
De kop is er af. We zijn van de week in groep 7-8 gestart met 19 kinderen: 8 jongens en 11 meisjes.  
Onze groep 7 bestaat uit: Ivan, Fleur, David, Tirza, Teun, Anne, Manon, Noél, Carmen, Berend en Roeland. 
In groep 8 zitten: Mia, Britt, Lucas, Bodil, Anna Belle, Fenna en Simon. Samen met elkaar gaan we goed van 
start.  
Roeland is nieuw bij ons in de klas. We wensen hem een hele leuke en gezellige tijd bij ons op De Klimop.  
 
Informatieformulier 
De kinderen hebben afgelopen maandag een formulier meegekregen waar belangrijke gegevens en 
informatie opgeschreven kan worden. Wilt u dit zo snel mogelijk invullen en terug naar school laten 
komen? 
 
Rapporten 
Er is al een aantal kinderen dat het rapport heeft ingeleverd, maar we missen nog een boel rapporten. 
Graag ontvangen wij de rapporten zo snel mogelijk terug op school.  
 
Tafels leren 
De tafels zijn in groep 7/8 ver weg gezakt. Dat is jammer, want we hebben ze  
voor de rekenlessen erg hard nodig! Daarom de vraag of u samen met uw kind  
de tafels eens wilt herhalen. 
Volgende week zullen we ook de tafels als huiswerk mee krijgen. 
 
Tips voor het nieuwe schooljaar: 

 In groep 7/8 werken wij met een huiswerkmap. De kinderen mogen een eigen map (graag 23-
ringsmap met (10) tabbladen) meenemen van thuis. Een agenda is ook belangrijk dit schooljaar. 
Het is de bedoeling dat de huiswerkmap en agenda iedere dag mee naar school genomen wordt. Zo 
zorgen we ervoor dat alle huiswerkbladen netjes in de mappen komen en verzorgd van en naar huis 
gaan. Met de agenda leren wij ons huiswerk plannen en registreren wij de behaalde resultaten. Wilt 
u de kinderen helpen herinneren dat iedere dag de agenda en de huiswerkmap in de schooltas 
wordt meegenomen? 

 In de klas maken we veel gebruik van de chromebooks. Graag willen wij dat de kinderen eigen 
oordopjes of koptelefoon meenemen. Dit vanwege de hygiëne en verantwoordelijkheid leren 
dragen voor het gebruik van eigen materialen.  

 Vorig jaar hebben we gemerkt dat veel kinderen het fijn vinden om een doosje met fineliners in hun 
laatje te hebben. We gebruiken deze veel tijdens de lessen. Mochten kinderen het fijn vinden om 
eigen fineliners te gebruiken, dan mogen deze van thuis worden meegenomen. 

 De gymlessen zullen plaatsvinden op de maandag- en donderdagmiddag. Bij gymnastiek is het 
dragen van sieraden en horloges niet toegestaan, uit veiligheid voor de kinderen zelf maar ook voor 
de medeleerlingen. Het is verstandig om deze op de gymdagen thuis te laten. Graag zien we een 
staart of vlecht bij kinderen met lang haar. Wilt u de kinderen helpen herinneren aan een 
elastiekje? De kledingvoorschriften tijdens de gymlessen: een korte broek, een T-shirt en 
gymschoenen. De gymschoenen mogen geen zwarte zool hebben. Wanneer het weer het toelaat, 
zullen de kinderen op het sportveld gaan gymmen. 

 Ik vind het geen probleem wanneer de kinderen een flesje water op de tafel hebben staan. Af en 
toe een slokje mag best. Er moet alleen geen misbruik van de situatie worden gemaakt.  

 Wanneer uw zoon of dochter naar een tandarts, dokter, orthodontist of andere afspraak heeft 
onder schooltijd, dan zou ik graag een e-mail ontvangen met datum en tijdstip.  

 



 Vorig jaar zijn we gestart met de zogeheten ‘huiswerkklas’. Dit kan op de maandag-, dinsdag- en 
donderdagmiddag. De huiswerkklas houdt in dat kinderen vrijwillig kiezen om na schooltijd tot 
15.00 uur in de klas huiswerk te maken. Hierbij kan gedacht worden aan het leren van de 
zaakvakken, oefenen van spellingswoordjes, maken van werkwoordschema’s, enzovoorts. We gaan 
er vanuit dat wanneer de kinderen voor de huiswerkklas kiezen, zij serieus aan het werk gaan. 
Wanneer uw zoon of dochter(s) gebruik willen maken van de huiswerkklas, dan hoor ik dit graag. 
Dan kijken we naar hoe vaak en op welke dagen er huiswerk gemaakt wordt.  

 Groep 7 is vorig jaar gestart met de typecursus. Deze is nog niet afgerond. Dit schooljaar gaan we 
hiermee verder. De nieuwe groep 6 gaat ook aan de slag met leren typen. Daarom de vraag of alle 
toetsenborden van groep 7 die mee naar huis zijn gegaan, terug naar school worden gebracht.  

 
 
 


