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30 augustus - Ruben Noteboom

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. Een uitnodiging voor deze avond volgt nog.
Rapporten
Veel kinderen hebben hun rapport inmiddels ingeleverd, maar we missen er nog
wel een aantal. Graag ontvangen wij de ondertekende rapporten zo snel mogelijk
terug op school.
We willen u dan ook nogmaals verzoeken het aan uw kind(eren) mee te geven,
zodat het niet vergeten wordt.
Al vast bedankt voor uw medewerking.

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”.
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 reglement wordt ook met
de leerlingen besproken en eventueel toegelicht.
Het schoolreglement is op onze website te vinden onder het kopje “onze school”.
Schoolfotograaf
Op donderdag 26/9 komt de schoolfotograaf weer langs om alle kinderen te
fotograferen. En natuurlijk worden er ook weer groepsfoto’s gemaakt.

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 opnieuw toestemming moeten vragen voor het
gebruik van beeldmateriaal van uw kind(eren) voor bijvoorbeeld de nieuwsbrief, de
website, de schoolgids of facebook.
Vorige week hebben alle kinderen een toestemmingsbrief meegekregen. We hebben deze nog niet van
iedereen ondertekend terug ontvangen. Graag zouden wij op korte termijn alle formulieren terug hebben.
Wij rekenen op uw medewerking.
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. We proberen een rooster te
maken, waarin elke pleinwachtouder eens in de 3 weken aan de beurt is. Voor de maandag, donderdag en
vrijdag kunnen we nog wel iemand gebruiken om het rooster compleet te maken.
Belangstellenden kunnen zich melden bij de leerkrachten.
Even voorstellen 1
Ja, ja een nieuw gezicht in de school.
Mijn naam is Juf Miranda. Woon in Oosterland met mijn man en twee jongens.
Dit schooljaar zult u mij vooral zien bij groep 1, 2 en 3, en wel op maandag, dinsdag, woensdag en
donderdag. Ik ga dus voornamelijk Juf Ali en Juf Fleur helpen en ondersteuning bieden in de klas.
In mijn vrije tijd lees ik graag, maak kaarten en sinds kort aan het diamond painting geslagen, erg leuk om
te doen.
De kinderen kennen mij al wel een beetje en ik hoop u als ouder(s) dan ook beter te leren kennen
gaandeweg het schooljaar. Wilt u nog meer van mij weten of van uw kind, vraag het me gerust!
Ik heb er in ieder geval veel zin in.
Vriendelijke groet,
Miranda Kasteleijn
Even voorstellen 2
Hallo allemaal, ik ben meester Joey. Sinds dit schooljaar werk ik als onderwijsassistent op verschillende
scholen binnen Obase. Iedere vrijdag ben ik aanwezig op De Klimop. In de ochtend ben ik te vinden in groep
1/2/3 en in de middag help ik waar dat nodig is. Ik hou erg veel van sport. Zelf doe ik aan voetbal en ga ik
regelmatig thaiboksen. Mocht u meer over mij willen weten, dan kunt mij gerust vragen stellen!
Tot vrijdag!
Meester Joey.
Afscheid
Vandaag kwamen Zola en Manu nog even naar De Klimop om afscheid te nemen van
hun klasgenoten en leerkrachten. Vanaf maandag zetten zij hun schoolloopbaan voort
op De Inktvis in Dirksland. Wij wensen hen ook daar een heel fijne tijd toe.
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. 13-9:
Di. 17-9:
Di. 17-9:
Woe.18-9:
Di. 24-9:
Do. 26-9:
Vr. 4-10:

MR-vergadering
Onderzoek GGD, gr.7
Info-/Ouderavond om 19.30 uur
Mad Science
Studiemiddag (lln. ’s middags vrij)
Schoolfotograaf
Studiedag (lln. vrij)

Nieuws uit groep 1-2-3
Nieuwe leerling
Maandag start Lou Bosch in groep 2. Lou is het nichtje van Teun en Ted. We wensen haar een heel fijne tijd
bij ons op school toe.
Leesouders groep 3
Voor dinsdag en donderdag zijn we nog op zoek naar een leesouder. Van 8.30 -9.15 uur leest groep 3 om de
beurt met de leesouder wat woorden en een stukje tekst. Wilt u helpen? Dan horen de juffen van groep
1-2-3 het graag!
Veilig leren lezen
Na twee weken sluiten we kern Start al weer af. De kinderen hebben de letters i-k-m-s geleerd. Daar
kunnen we al allerlei woorden mee lezen en schrijven: ik-kim-mik-sim-sik.
Volgende week krijgen de kinderen van groep 3 hun eerste werkboekje mee naar huis. We gaan in kern 1
van Veilig leren lezen beginnen, waar zullen we weer allerlei nieuwe letters in zullen gaan leren: p-aa-r-e-v.
Natuurlijk hoort er ook weer een leuk ankerverhaal bij: 'Lijkt me logisch'.
Schoonmaak
We zijn nog een aantal bakken (lego, playmobil, kaartjes) tegengekomen die nog schoon
gemaakt kunnen worden. Als iemand wil helpen, heel graag.
De bakken staan bij de klapdeuren van de ingang van groep 1-2-3.

Nieuws uit groep 4-5
Topo toets provincies en hoofdsteden
Donderdag 5 september heeft groep 4, 5 en 6 een Topo toets over de provincies en hoofdsteden van
Nederland. De leerlingen hebben een papieren oefenversie meegekregen, maar kunnen uiteraard ook op
Gynzy oefenen; de leerlingen weten inmiddels hoe dat in zijn werk gaat.
Watergevecht
Afgelopen dinsdagmiddag hebben we, in plaats van de gymles, spelletjes met water en een watergevecht
gehouden op het schoolplein. Het was erg gezellig en heerlijk verkoelend. We begonnen met sponstikkertje en vervolgens een estafette met een bak water over het hoofd doorgeven en tot slot een
watergevecht met bekertjes.

Verjaardag vieren
Het vieren van verjaardagen in de klas kan in principe altijd. Het is en blijft wel heel erg fijn, als ik het van te
voren even weet, zodat we er in de pauze goed de tijd voor kunnen nemen. Ik waardeer het wanneer u dit
van tevoren blijft aangeven, dat werkt heel fijn!

Godsdienstig Vormingsonderwijs
Dit schooljaar krijgen de leerlingen net als voorgaande jaren godsdienstonderwijs van juf Marjan. De
leerlingen in groep 4 en 5 die dat nog niet gedaan hebben. kunnen zich nog aanmelden om deel te nemen
aan de lessen GVO. Deze lessen hebben een breed vormend karakter. Wilt u dat uw kind aan deze lessen
deelneemt, dan graag even doorgeven aan meester Tim. Dit mag op het uitgereikte aanmeldingsformulier,
maar mag ook op een los briefje.

Nieuws uit groep 6-7-8
Huiswerk blok 1:
Vrijdag 30 aug:
Maandag 2 sept:

Vrijdag 6 sept:
Maandag 9 sept:

Vrijdag 13 sept:
Maandag 16 sept:

Vrijdag 20 sept:
Maandag 23 sept:

leren: woordenschat week 1
leren: woorden week 1 spelling
maken: werkwoorden week 1
Groep 7: tegenwoordige tijd ik-, hij- en wij-vorm
Groep 8: tegenwoordige tijd, verleden tijd, voltooid deelwoord
leren: woordenschat week 1 + 2
leren: woorden week 1+2 spelling
maken: werkwoorden week 2
Groep 7: tegenwoordige tijd ik-, hij- en wij-vorm
Groep 8: tegenwoordige tijd, verleden tijd, voltooid deelwoord
leren: woordenschat week 1+2+3+ woorden uit de les = woordenschattoets
leren: instapkaarten taal verkennen + hulpbladen woord/zinsontleding = taaltoets
leren: woorden week 1+2+3 spelling = woordendictee
maken: werkwoorden week 3 = werkwoordendictee
Groep 7: tegenwoordige tijd ik-, hij- en wij-vorm
Groep 8: tegenwoordige tijd, verleden tijd, voltooid deelwoord
maken: rekenhuiswerk
Rekentoets

Het huiswerk lijkt veel, maar we hebben voor een hele maand gepland. Tevens is het
in kleinere stukken opgedeeld, zodat niet alles in één keer hoeft. Op deze manier willen
we de kinderen leren plannen en goed gebruik laten maken van de agenda.
Gynzy
Deze week zijn we begonnen met het digitaal leren. Vorige week hebben we kennis gemaakt met het
werkboek en de ‘Werelden’. Deze week zijn we dan écht gestart met het leren via de Chromebooks.
Het is even wennen, maar we hebben er plezier in en het gaat steeds makkelijker. We houden u op de
hoogte.
Goed van start
De afgelopen dagen zijn we bezig geweest met opnieuw kennis maken met elkaar, elkaar nog beter leren
kennen en dat hebben we gedaan met allerlei spelletjes. Van krantenmeppertje tot stoelendans. Deze
week hebben een groepsdoel gemaakt: wij zijn een leuke, gezellige en fijne groep waarmee we plezier
maken, elkaar helpen en te vertrouwen zijn.
Vanuit dit groepsdoel hebben we gedrag beschreven: lief zijn, hard werken, respectvol zijn, complimenten
geven, behulpzaam zijn, aardig doen.
Iedere dag werken we een stap uit om een, zoals de kinderen hierboven beschreven, er een fijne, leuke,
gezellige groep van te maken.
Spijt
In de groep hebben het gehad over normen en waarden. Vanuit daar zijn we gestart met het vervolg op de
Kanjertraining. Daar is gesproken over pesten en plagen. Deze week hebben we een gedeelte van de film
‘Spijt’ gekeken, een verfilming van het gelijknamige boek van Carry Slee. Dit is best een indrukwekkende
film. Het kan daarom zijn dat uw zoon of dochter het een en ander thuis zal vertellen en hier een kort
gesprekje over wil aangaan.

Juf Annemiek
In het kader van elkaar nog beter leren kennen, is het ook belangrijk dat de kinderen zichzelf beter leren
kennen. Daarom is juf Annemiek een aantal dinsdagmiddagen een uurtje in de klas om de kinderen op een
fijne manier te helpen. Juf Annemiek heeft onder andere een verhaal verteld over de draak. Mocht u hier
meer over willen weten, vraag uw zoon of dochter eens wat het verhaal precies is.
Uit het verhaal komt iedere keer een opdracht. Vorige week hebben de kinderen een tijdlijn gemaakt om in
kaart te brengen wat hele fijne en minder fijne gebeurtenissen waren.
Deze week hebben we aandacht besteed aan gedrag. Gedrag in combinatie met iets spannend vinden.
Welk gedrag laat jij dan zien? Trek je je terug of ga je juist de clown uit hangen en enorm druk doen?
Waarom doe je dat doen?

Pontes Pieter Zeeman
Pieter Zeeman Experience
Namens de rector, P.J. van der Gaag
Beste leerling uit groep 8,
Hoe zal het zijn in het voortgezet onderwijs? Dat moet je zelf ervaren! We kunnen je van alles over Pieter
Zeeman vertellen, maar we ontvangen je liever bij ons op school. We hebben een mooi programma voor je
samengesteld met lessen in allerlei vakken. Onze docenten laten je nieuwe dingen ontdekken. In de ene les
ligt de nadruk op leren door weten (een theorieles), in de andere les op leren door doen (een praktijkles). Je
mag kiezen wat je leuk vindt. Je kiest per blok (kleur) één vak. Zo kan je alvast proeven aan wat komen gaat.
Het experience-programma
We hebben in dit schooljaar drie experience-blokken met voor elk vak drie lesdagen. Je kunt uit ieder blok
(kleur) één vak kiezen. Dit vak krijg je dan drie keer. Natuurlijk mag je verspreid over het schooljaar drie
blokken komen. Maar als je één blok meedoet, is dat natuurlijk ook goed. We moeten er op letten dat de
lesgroepen niet te groot worden. We plaatsen daarom op volgorde van inschrijving.
Binnenkort krijg je op school de agenda van de experience-lessen op papier samen met een flyer met uitleg
over hoe je je kunt inschrijven. Op onze website is ook informatie vinden, klik hier om naar onze website te
gaan. Omdat de eerste experience-lessen al over twee weken beginnen, sturen we je de agenda alvast
digitaal toe (zie bijlage). Dan kun je alvast nadenken of je mee wilt doen en voor welk vak je je wilt
inschrijven. Wees op tijd, want vol is vol. De ervaring van vorige keer leert dat de inschrijving snel gaat.
We hopen dat je komt!

