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Chromebooks
Vorige week zijn de chromebooks afgeleverd, waarmee we in het nieuwe
schooljaar op het digitale COOL-platform gaan werken. De 60 chromebooks zijn
geleverd in 2 prachtige opbergkasten, waarin de chromebooks tevens kunnen
worden opgeladen, zodat ze steeds gebruiksklaar zijn. De afgelopen dagen
hebben we de leerlingen kennis laten maken met dit nieuwe hulpmiddel.
Zij waren, net als wij, erg enthousiast. We gaan er met zijn allen vast heel veel
plezier aan beleven.
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 het komende
schooljaar gaan werken. Noteer bovengenoemde datum maar vast in uw agenda.
Podiumavond
Op dinsdagavond 2 juli jl. hebben alle leerlingen voor hun ouders/verzorgers en andere belangstellenden opgetreden.
Best spannend voor een aantal! Het is weer een heel leuke avond geworden. Onze jongste leerlingen zongen een
aantal leuke zomer-/ vakantieliedjes en groep 4-5 speelde een toneelstukje waarin enkele vakantiegangers te maken
kregen met holbewoners en tijgers.
Na een korte pauze brachten de leerlingen van groep 6-7-8 een
komische act op de planken; het ging over een luchtvaartmaatschappij die liever geen passagiers aan boord had…….
Na de optredens namen we afscheid van de leerlingen van
groep 8. Juf Isabel sprak hen kort toe en vervolgens ontvingen
zij een getuigschrift, een tasje met o.a. het boek “Mijn schooltijd”
en een mooie zonnebloem. We wensen hen een heel leuke tijd toe
op het VO. Natuurlijk horen we graag nog eens van hen hoe het
met hen gaat.

Groep 8

Bedankmiddag
Gisteren hebben we in een korte informele bijeenkomst alle hulp(groot)ouders/verzorgers bedankt voor de
hulp die zij dit schooljaar op een of andere wijze geboden hebben. Zonder hen kunnen we namelijk niet
zoveel leuke en nuttige dingen doen. Voor alle ouders/verzorgers hadden de leerlingen een ovenwant
beschilderd: als symbool voor de helpende handjes. Nogmaals: bedankt voor al uw hulp.

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.
Onderwijsassistenten
In een vorige Kletskop is al aangegeven dat De Klimop het volgende schooljaar de beschikking heeft over
een onderwijsassistente, Miranda Kasteleijn. Zij zal op maandag t/m donderdag aanwezig zijn. Gisteren is
duidelijk geworden dat ook voor de vrijdag nog een onderwijsassistent gevonden is: Joey v.d. Hummel.
Wij wensen beiden een heel fijne tijd op De Klimop.
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.
Rapportage visitatiebezoek
De rapportage van het visitatiebezoek dat in mei jl. plaatsvond op De Klimop staat binnenkort op onze
website. U vindt de rapportage onder het kopje “kwaliteit”.
Schoolgids 2019-2020
De Schoolgids voor het komende schooljaar is gereed. Bij deze Kletskop ontvangt u een exemplaar. Alle
relevante informatie over groepsindeling, schooltijden, vakanties en vrije dagen kunt u in de Schoolgids
vinden. Het is dus handig om hem te bewaren. Binnenkort is de Schoolgids ook op onze website te vinden.
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. 5-7:
Ma.19-8:
Di. 17-9:
Di. 24-9:

Begin zomervakantie om 12.00 uur
Start nieuwe schooljaar om 8.30 uur
Info-/Ouderavond om 19.30 uur
Studiemiddag (lln. ’s middags vrij)

Vakantie
Vandaag begint de zomervakantie. Even een paar weken ontspannen en weer opladen voor een nieuw
schooljaar. Wij wensen iedereen een heel fijne vakantie toe en hopen iedereen weer helemaal uitgerust
terug te zien op maandag 19 augustus a.s. om 8.30 uur.

Nieuws uit groep 1-2-3
Nieuwe leerlinge
In de vakantie wordt Merel Beijen 4 jaar. Na de vakantie zal zij beginnen in groep 1, we wensen haar heel
veel plezier bij ons op school.
Schoonmaak
Voor de eerste schoolweek na de vakantie 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!
Leuk jaar
We hebben een ontzettend leuk jaar met elkaar gehad. Met op het laatst 31 kinderen was het een volle
klas, maar zo leuk om te zien dat het echt een groep was. De juffen hebben genoten! Bedankt iedereen
voor het leuke schooljaar. Een heel fijne vakantie en tot het nieuwe schooljaar!
Liefs juf Ali en juf Fleur

Nieuws uit groep 4-5
Beste Hans, collega’s, kinderen en ouders,
Bedankt voor dit fantastische eerste schooljaar op OBS De Klimop!
Het was me een genoegen en met veel plezier gedaan, omgevlogen
dat wel. Bedankt voor het vertrouwen en de samenwerking. Ik wens
iedereen een fijne, zonnige en rustige zomervakantie toe, zodat we
weer met frisse energie op 19 augustus kunnen starten, ik heb er zin in!
Warme groetjes, meester Tim

Nieuws uit groep 6-7-8
Namens de kinderen van groep 6
ik ga naar groep 7
het is al zomer, hoe kan dat nu
het jaar begon toch pas
ik had het net zo naar mijn zin
hier in deze zesde klas
keihard hebben we gewerkt
met taal en spelling en rekenen
maar er was ook tijd voor ontspanning
voor spelletjes, zingen en tekenen
wat hebben we een tof jaar gehad
en zo veel mogen beleven
aan vakantie zijn we dus wel toe
en daarna: op naar groep 7

Namens de kinderen van groep 7
ik ga naar groep 8
na de grote vakantie
ga ik al naar groep 8
ik een achtstegroeper?!
wie had dat ooit gedacht
een bijzonder jaar met de eindtoets
en natuurlijk ook het afscheid
maar wat ik leerde in groep 7
heeft me daarop voorbereid
ook al vind ik het reuze spannend
een ding is klontje klaar
groep 8 wordt zeker weten
het allerbeste jaar

Namens de kinderen van groep 8
ik ga naar de brugklas
een nieuw begin, een nieuwe school
een frisse start in een nieuwe klas
en niets is meer hetzelfde
als het de laatste 8 jaar was
en hoewel ik me daar best wel op verheug
doet het ook een klein beetje pijn
om afscheid te nemen van de basisschool
want wat had ik het hier jarenlang fijn
ik heb hier de allerbeste tijd gehad
dat mag iedereen weten
de juffen en meesters, de school, mijn klas
ik zal ze nooit meer vergeten
Namens de juf
Lieve kinderen van groep 6-7-8,
Bedankt voor het leuke schooljaar!
We hebben veel plezier gehad; leuke dingen gedaan.
Het zit er op! Fijne vakantie, rust lekker uit, geniet!
Tot na de zomer in groep 7/8
Beste ouders,
Ook u wil ik hartelijk danken voor alle hulp en ondersteuning dit schooljaar.
Ik waardeer het enorm dat u tijd voor ons vrij maakt om met ons op pad te gaan.
Zonder u hadden we nooit zulke leuke dingen mogen doen! Bedankt!

