
 

 

 Datum: 6 september 2019, Nr. 4 

 

                                                                                     geen 
  
 
Schoolfotograaf 
Op donderdag 26/9 komt de schoolfotograaf weer langs om alle kinderen te  
fotograferen. En natuurlijk worden er ook weer groepsfoto’s gemaakt. 
 
 
Ouderavond/infoavond 
Op dinsdag 17 september is de algemene ouderavond van De Klimop. De avond bestaat uit een algemeen 
“huishoudelijk” deel en een informatief deel in de groepen. De uitnodiging voor deze avond kunt u 
volgende week verwachten. Wel kunt u al vast de datum in uw agenda noteren. De avond zal om 19.30 uur 
beginnen. 
 
 
Pleinwachtouders 
Inmiddels hebben we weer een schema kunnen samenstellen voor de pleinwacht tijdens de middagpauze. 
Er hebben zich voldoende ouders/verzorgers aangemeld. Mocht u op de reservelijst geplaatst willen 
worden, dan juichen wij dat uiteraard van harte toe. 
 

 
Eerste MR vergadering  
Vrijdag 13 september heeft de MR de eerste vergadering van dit schooljaar. Op de agenda staan o.a. de 
Ouder-/infoavond, stand van zaken Obase-Kibeo en het Jaarplan.  Als u wilt aanschuiven, horen we het 
graag. Wilt u dit dan vooraf doorgeven aan meester Tim of juf Fleur? 
 
 
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. 
Twee weken geleden 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, zodat wij een compleet overzicht hebben. 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 

 

 

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


    Agenda 
    Vr. 13-9: MR-vergadering                            
    Di.  17-9: Onderzoek GGD, gr.7 
    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 
    Vr.  4-10: Studiedag (lln. vrij) 

 
Nieuws uit groep 1-2-3 

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 een paar woorden en een stukje tekst. Wilt u helpen? Dan horen de juffen van 
groep 1-2-3 het graag! 

 

Nieuws uit groep 4-5-6 
 

Rekenen met Gynzy 

We zijn nu 3 weken aan het rekenen met Gynzy. Leerlingen werken per leerdoel aan opgaven waarop ze 

een resultaat behalen. Na afloop van de les zien zij per leerdoel hoeveel vragen ze goed en fout hebben 

gedaan. Daarnaast krijgen de leerlingen aan het eind van de les of sessie sterren of een kroon. Na de 

methode les van rekenen gaan de leerlingen van groep 4/5/6 gericht verder oefenen in de werelden. De 

leerlingen oefenen en werken met leerdoelen. Bij elk leerdoel is aangegeven welke andere leerdoelen een 

leerling minimaal moet beheersen om aan een volgend leerdoel te beginnen. Als een leerling eraan toe is 

(vaardigheidsscore van min. 75%), gaat een volgend leerdoel automatisch open. Zo kan een plus-leerling 

zijn eigen leerroute volgen en werken aan leerdoelen uit hogere leerjaren als hij heeft laten zien dat hij 

daaraan toe is. Dit kan verschillen per Wereld, Eiland of leerdoel. Het kan dus zijn dat een leerling bij het 

onderdeel Optellen & Aftrekken al leerdoelen aan het oefenen is uit hogere leerjaren, terwijl dezelfde 

leerling voor het onderdeel Klokkijken nog op het niveau zit van zijn eigen leerjaar. 

Geschiedenis 

We hebben het in de klas bij geschiedenis over de tijd van de VOC.  

De Verenigde Oost-Indische Compagnie, opgericht in 1602, was bijna  

100 jaar lang het grootste handelsbedrijf ter wereld. In die tijd voeren  

meer dan 2000 schepen vanuit Nederland op en neer naar de andere  

kant van de wereld. Er werd handel gedreven en kruiden en specerijen  

werden mee teruggenomen. We hebben nog een paar lessen te gaan.  

Ik zal een week van tevoren in De Kletskop aangeven wanneer de  

leerlingen van groep 5 en 6 de toets hebben van het eerste hoofdstuk. 

TOPO 

De leerlingen van groep 4/5/6 hebben kennis gemaakt met de provincies en hoofdsteden van ons land. Ze 

hebben een eerste idee van de ligging van alle locaties en ook ten opzichte van elkaar. De oefentijd om de 

stof goed te beheersen en foutloos te schrijven is natuurlijk nog veel te kort en daarbij komt het vak 

aardrijkskunde pas in groep 5 en 6 voor het eerst aanbod. We gaan er dit schooljaar zeker nog vaker 

aandacht aan besteden.  

 

 

 



 

 

Nieuws uit groep 7-8 
 
Huiswerk blok 1: 
Maandag 9 sept:  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 
Dinsdag 10 sept: Topografietoets Thema 3  
Woensdag 11 sept: Redactiesommen blad 1 
Vrijdag 13 sept:               leren: woordenschat week 1+2+3+ woorden uit de les = woordenschattoets 

leren: instapkaarten taal verkennen + hulpbladen woord/zinsontleding = taaltoets 
Maandag 16 sept:  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 
Woensdag 18 sept: Redactiesommen blad 2 
Vrijdag 20 sept:               maken: rekenhuiswerk 
Maandag 23 sept: Rekentoets  
Woensdag 25 sept: Redactiesommen blad 3 
Woensdag 2 okt: Redactiesommen blad 4 
Woensdag 9 okt: Redactiesommen blad 5 
 
Topografie 
Dinsdag 10 september hebben de kinderen van groep 7/8 de eerste topografietoets. 
Deze topografietoets is een herhaling van het geleerde uit groep 5. Daarom starten  
we met groep 5, thema 3. Alle rivieren, zeeën en overige wateren worden deze keer  
geleerd. 
 
Om de twee weken hebben we topografie. We zoeken de onderdelen op in de atlas  
en zullen twee weken later deze kaart aftoetsen. We zijn nu gestart met de lesstof  
uit groep 5 en gaan zo alle hoofstukken door van Nederland, Europa en de wereld. 
 
Redactiesommen 
Nieuw in de huiswerkmap zijn de redactiesommen van rekenen. Iedere woensdag moet er één werkblad 
gemaakt worden. Deze week is blad 1 aan de beurt. Dit staat los van het rekenhuiswerk wat gemaakt moet 
worden als voorbereiding op de rekentoets.  
 

 

 

 

 
 
 
 


