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                                                          30 september   -   Annemijn van Vossen 
      
  
Ontruimingsoefening 
Woensdag 25 september jl. hielden wij op school een voorbereide, begeleide 
ontruimingsoefening. Dit is gedaan voor de veiligheid van ons allemaal.  
Alle groepen hadden van tevoren aandacht besteed aan de ontruiming. Op deze  
manier hebben wij de leerlingen “meegenomen” in de bewustwording van de  
wijze waarop een “echte” ontruiming moet verlopen. Het waarom van een  
ontruiming krijgt zo meer inhoud. De oefening verliep heel goed, de leerlingen  
pasten het besprokene prima toe. 
De leerkrachten hebben een en ander nabesproken met de brandweer, die ook  
de gehele ochtend aanwezig was. Dat leverde nog enkele nuttige tips op. De leerlingen hebben de 
brandweerauto mogen bekijken, slangen mogen uitrollen e.d., terwijl de aanwezige brandweerlieden 
vertelden over hun werk. Al met al een heel nuttige ochtend. 
  
Mad Science 
Woensdag 18 september jl. is er voor de kinderen van groep 4 t/m 8 een presentatie van Mad Science 
geweest. Met deze presentatie maakte “professor Mieps” van Mad Science de leerlingen enthousiast voor 
een naschools aanbod onder de titel: “Naschools experimenteren met de gekke professoren van Mad 
Science!” 
Bij voldoende belangstelling (minimaal 15 lln.) start Mad Science op 22-10-2019  
een cursus op De Klimop. Alle kinderen die een flyer mee naar huis kregen,  
kunnen zich hiervoor inschrijven. 
Tijdens deze cursus, die bestaat uit 4 sessies, gaan kinderen met talloze experi- 
menten, activiteiten en demonstraties aan de slag. Een welkome afwisseling na  
een drukke schooldag! Ze gaan naar huis met leuke gadgets en steken er ook nog  
iets van op! De activiteiten vinden plaats in een lokaal op school, duren 60  
minuten en starten om 14.45 uur. Er zijn wel kosten verbonden aan deelname:  
€52,50 per deelnemer. Inmiddels hebben 9 leerlingen zich aangemeld! 
 
Studiedag 
Op vrijdag 4 oktober zijn alle leerlingen de gehele dag vrij i.v.m. een studiedag van de leerkrachten. Deze 
vrije dag staat opgenomen in onze Schoolgids. 
 
 

    Schoolfotograaf 
                  Gisteren was de schoolfotograaf op school om alle kinderen te fotograferen. En  
                  natuurlijk zijn er ook weer groepsfoto’s gemaakt. Over een paar weken zullen we  
                  zien hoe het resultaat geworden is. Het worden vast weer mooie plaatjes, zo  
                  weten we uit eerdere ervaringen. 

 
 

 



 

 

Kinderboekenweek 
Volgende week woensdag start de Kinderboekenweek. Daarin besteden we veel aandacht aan het lezen en 
genieten van boeken. Op woensdag 2 oktober houden we om 11.45 uur een boekenestafette op het 
schoolplein (mits het weer het toelaat). Ouders/verzorgers zijn welkom als toeschouwers.  
Op donderdag 10 oktober is de schoolronde van de Nationale Voorleeswedstrijd en houden we vanaf 14.30 
uur een Boekenmarkt. Op deze markt bieden we (school)boeken aan die we op school niet meer gebruiken, 
maar waarvan we het zonde vinden dat ze in de container belanden. De opbrengst (niet het hoofddoel van 
de markt!) is voor school. We hopen tijdens de markt vele ouders/verzorgers te verwelkomen. 
We willen ook de leerlingen in de gelegenheid stellen om eigen boeken, die ze niet willen bewaren, tijdens 
de boekenmarkt te verkopen. De opbrengst van deze verkoop is voor de leerling zelf. Boeken mogen voor 
€0,50 of €1,00 verkocht worden.  
 
 
Schoolfruit 
Deze week kregen we te horen, dat we weer zijn ingeloot voor het EU-schoolfruitprogramma.  
Dat betekent dat we vanaf week 46 (11 t/m 15 november) t/m week 16 (13 t/m 17 april) elke  
week 3 stuks gratis fruit/groente per leerling ontvangen. Dit is mogelijk door een Europese  
subsidie. Wij doen graag mee aan dit programma, omdat wij gezonde voeding een belangrijk  
thema vinden. Op onze Gruitdagen hoeven de leerlingen dan geen fruit van thuis mee te  
nemen voor de ochtendpauze. We zullen in november daar nog wel een keer op terugkomen  
in De Kletskop. 
 
 
Oudercursus NME 
Op woensdag 9 oktober a.s. organiseert het NME (Natuur Milieu Educatie) een geheel vrijblijvende 
kennismakingscursus. Deze cursus is bedoeld voor ouders, grootouders en andere opvoeders, die af en toe 
op school assisteren bij natuurlessen en excursies. Tijdens de cursus wordt verteld aan de deelnemers wie 
het NME is en wat het doet.  Op die manier wil het NME (groot)ouders enthousiast maken om natuurouder 
voor onze school te worden. Een groepje natuurouders op school geeft nl. meer mogelijkheden om met de 
leerlingen naar buiten te gaan.   
Voor meer info zie bijgevoegde flyer. 

 
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 
Woe.2-10: Boekenestafette (11.45 uur) 
Do.  3-10:  Gastles volleybal gr.4-5-6 en gr.7-8 
Vr.   4-10:   Studiedag (lln. vrij) 
Do.10-10:  Juffen- en meestersfeest 
Do.10-10:  Voorleeswedstrijd 
Do.10-10:  Boekenmarkt (14.30 uur) 
Vr. 11-10:   Buitenles gr.5-6 
Ma.14-10  t/m Vr.18-10:  Herfstvakantie 

 
 
Nieuws uit groep 1-2-3 

Welkom nieuwe leerling 
Djezlin is deze week 4 jaar geworden en is afgelopen maandag op onze school gekomen. We wensen haar 
een heel fijne en leerzame tijd toe op De Klimop. 

 

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


 

Thema brandweer 
Deze week hebben we in het kader van de ontruiming gewerkt over het thema  
brandweer. In de gang konden de kinderen spelen in de brandweerkazerne met  
brandweerauto en met de brandweerduplo. We hebben liedjes over de  
brandweer, taalspelletjes gedaan, een brandweerdiploma gehaald bij de gymles. 
Als hoogtepunt hadden we woensdag de brandweer op bezoek. Wat leuk dat de  
brandweermannen ook even in de klas kwamen kijken.  

 
Thema reizen 
Volgende week starten we op maandag al met het thema van de kinderboekenweek 'Reizen/Vervoer'. 
Spannend hoe de gang nu weer is ingericht! 

Dierendag-knuffeldag 
Omdat we 4 oktober studiedag hebben, mogen de kinderen donderdag 3 oktober een knuffel meenemen 
voor dierendag.  

 

Nieuws uit groep 4-5-6 
 
                                                              Ontruimingsoefening OBS De Klimop:  
                                                              Afgelopen woensdag 25 september werd bij ons op school een 
                                                              ontruimingsoefening gehouden. Ook werd er door de leerkrachten  
                                                              voorlichting gegeven in alle groepen. In de ochtend kregen wij bezoek  
                                                              van de brandweermannen van Dreischor die ook de brandweer wagen  
                                                              hadden mee genomen. De leerlingen mochten in de brandweerwagen  
                                                              zitten, kregen uitleg over allerlei materialen en het mooiste was met de  
                                                              spuit proberen te spuiten. De leerlingen hebben veel vragen gesteld en  
                                                              vonden het bezoek interessant en leerzaam. Hierbij willen wij de 
brandweermannen hartelijk bedanken voor de boeiende ochtend die de leerlingen hebben gehad en voor 
de begeleiding bij de ontruiming zelf die goed verliep met een aantal goede en duidelijke verbeterpunten.  

Hierbij de foto’s van afgelopen woensdag:  
https://myalbum.com/album/eKiKnhSRv5mV 

Op onderstaande link kunt u meer foto’s zien uit groep 4/5/6:  
https://myalbum.com/album/HRgeDjA2tKKd 

 
Nieuws uit groep 7-8 
 
Huiswerk blok 2: 
Maandag 30 sept: leren: woorden week 1 spelling 
   maken: werkwoorden week 1 Digitaal inleveren 
   Groep 7: tegenwoordige tijd + verleden tijd ik-, hij- en wij-vorm 

Groep 8: tegenwoordige tijd, verleden tijd, voltooid deelwoord +bijv. gebr. voltooid 
deelwoord.  

Dinsdag 1 okt:  Topografietoets thema 4 (Nederland: provincies en hoofdsteden) 
Woensdag 2 okt: maken: Redactiesommen blad 4 
Woensdag 2 okt: Geschiedenistoets thema 2 (Gouden Eeuw) 
Maandag 7 okt:  leren: woorden week 1+2 spelling 
   maken: werkwoorden week 2 Digitaal inleveren 
   Groep 7: tegenwoordige tijd + verleden tijd ik-, hij- en wij-vorm 

Groep 8: tegenwoordige tijd, verleden tijd, voltooid deelwoord +bijv. gebr. voltooid 
deelwoord.  

Dinsdag 8 okt:  leren: woordenschat week 1 + 2 
Woensdag 9 okt: maken: Redactiesommen blad 5 
Vrijdag 11 okt:  leren: woordenschat week 1+2+3+ woorden uit de les = woordenschattoets 

leren: instapkaarten taal verkennen + hulpbladen woord/zinsontleding = taaltoets 

 

 

https://myalbum.com/album/eKiKnhSRv5mV
https://myalbum.com/album/HRgeDjA2tKKd


Maandag 21 okt: Boekverslag af t/m stap 6. 
Dinsdag 22 okt:  maken: werkwoorden week 3 Digitaal inleveren 
   Groep 7: tegenwoordige tijd + verleden tijd ik-, hij- en wij-vorm 

Groep 8: tegenwoordige tijd, verleden tijd, voltooid deelwoord +bijv. gebr. voltooid 
deelwoord.  

Woensdag 23 okt: maken: Redactiesommen blad 6 
Donderdag 24 okt: leren: woorden week 1+2+3 spelling  = woordendictee 
Donderdag 24 okt: leren: vervoegingen werkwoorden week 1+2+3= werkwoordendictee 
Vrijdag 25 okt:  leren: woorden week 1+2+3 spelling  en vervoegingen werkwoorden= Zinnendictee  
Vrijdag 25 okt: Inleveren rekenhuiswerk blok 2 
Maandag 28 okt: Rekentoets  
Woensdag 30 okt: maken: Redactiesommen blad 7 
Vrijdag 1 nov:  inleveren boekverslag totaal  
 
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.  
Tip: Maak niet op de laatste dag het huiswerk. Zorg dat je het in een stukjes hakt, zodat je nog hulp kunt 
vragen aan de juf, als je er niet uitkomt.  
 
Geschiedenistoets 
Afgelopen week hebben we in de klas het hoofdstuk van geschiedenis afgerond. We weten nu (bijna) alles 
van de Gouden Eeuw. De toets staat gepland op woensdag 2 oktober 2019. Succes met leren. Alle 
benodigdheden voor het leren van de toets zit in de huiswerkmap. 
 
BLOON 
Afgelopen jaren hebben we veel gebruik gemaakt van BLOON. Een computerprogramma op internet om de 
woorden van de week te oefenen. Ook dit jaar is het mogelijk om thuis te oefenen met de woorden. Een 
programma met directe feedback op het ingevulde woord. Tip van de juf: maak er écht gebruik van. Een 
keertje overschrijven of doorlezen is soms niet voldoende. Door veel te oefenen blijven de woorden beter 
(én langer!) hangen. 
 
Website: www.bloon.nl 
Gebruikersnaam: deklimop7 of deklimop8 
Wachtwoord: 1234 
 
 
Eigenaarschap 
In het onderwijs vinden we het belangrijk dat kinderen bewust worden van hun eigen leerproces; eigenaar 
zijn van je eigen ontwikkelingen. Door middel van bijvoorbeeld kindgesprekken krijgen de kinderen een 
beeld van wat er goed gaat en wat beter kan op gebied van leren en gedrag.  
Nu we met het digitaal leren aan de slag gegaan zijn, hebben de kinderen ook een beter beeld hoever ze 
staan ten opzichte van het gestelde leerdoel. Dit vullen zij in op een overzicht in een doelenboekje. Ze 
schrijven op wat hun startscore is aan het begin van een blok. Aan de hand van het gestelde doel (80%) 
weten de kinderen of ze het doel al beheersen of hoeveel oefening ze nog nodig moeten hebben om het 
doel van 80% te behalen. Zij zullen zelf keuzes gaan maken aan welk (eigen) doel ze willen gaan werken. 
Kortom: we maken het leren inzichtelijk en kunnen het kind hierdoor meer verantwoordelijkheid geven 
over zijn of haar ontwikkeling. Dit zorgt voor meer motivatie en betrokkenheid van het kind bij het 
leerproces en daardoor betere resultaten en vooruitgang.  
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