
 

 Datum: 30 oktober 2020, Nr. 10 

 

                                                      30 oktober    -   Berend van de Kop 
                                                               30 oktober     -   Tirza van de Kop 
                                                               31 oktober     -   Maudy Verwest 
                                                               04 november -   Julian Kamp 
                                                                

Prima start 
De eerste week zit er, na een heerlijke herfstvakantie, al weer bijna op. Juf Isabel is met zwangerschapsverlof 
en de nieuwe juffen Ellen en Esther zijn vol enthousiasme gestart in groep 7/8.  We heten beide juffen van 
harte welkom op De Klimop. Het is u ook vast niet ontgaan dat we afscheid hebben genomen van directeur 
Hans Schreurs. Vanaf deze plaats wensen we hem nogmaals een fijne nieuwe levensfase toe.    

Aanpassing schoolgebouw 
De aanpassing van ons schoolgebouw om het geschikt te maken voor de opvang van onze kinderen was vlak 
voor de herfstvakantie gereed. Kibeo heeft in de herfstvakantie de verhuizing vanuit de Moggestraat naar De 
Klimop gerealiseerd. De ruimte is nu volledig ingericht en het is echt prachtig geworden. Eerder lieten we u al 
weten dat het lokaal voor de allerjongsten is voorzien van een slaapkamertje en er is nu ook een nieuwe 
keuken met alle benodigde apparatuur gerealiseerd. De wanden van het lokaal zijn bijgewerkt en er is een 
schuifdeur met glas aangebracht. 
Bij de kleutertoiletten is een 
commode waar de allerjongsten 
verschoond kunnen worden.  
Ook de buitenruimte van Kibeo 
kreeg een volledige make-over. 
Alles is inmiddels ingezaaid met 
voor-gekiemd graszaad, dus we 
hopen dat de temperatuur nog 
even boven de 10 graden blijft, 
zodat het nog mooi groen kan 
worden. Binnenkort krijgt Kibeo 
nog een eigen schuurtje voor de 
buitenspeel-materialen. 
De nieuwe glijbaan op het voorplein wordt op vrijdag 27 november geplaatst.  
We zullen u z.s.m. informeren over de officiële opening van het baby- en peuter- en bso-lokaal. Met de 
coronaprotocollen in de hand bekijken we wat de mogelijkheden zijn. 
We zijn erg blij en er best wel trots op dat we nu alle kinderen van 0 t/m 12 jaar onderwijs en opvang kunnen 
bieden. De ouders/verzorgers die gebruik willen maken van onze opvangmogelijkheden kunnen zich bij Kibeo 
aanmelden. Kibeo is nu al op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag open. Indien blijkt dat er voldoende 
belangstelling zou zijn voor de woensdag, dan gaat Kibeo ook op die dag open. 

 



 

 

Frequentie verschijning van De Kletskop 
Eerder informeerden we u over een andere frequentie m.b.t. het verschijnen van de Kletskop. De volgende 

Kletskop verschijnt op vrijdag 13 november. Tussen 2 Kletskoppen in houden we u uiteraard via Parro op de 

hoogte van allerlei wetenswaardigheden m.b.t. de activiteiten van uw kind(eren). Ook onze website en 

Facebookpagina zullen we regelmatig actualiseren. 

Nationaal Schoolontbijt - vrijdag 6 november 2020  

OBS De Klimop doet mee met het Nationaal Schoolontbijt. Op vrijdag 6 november mogen alle leerlingen naar 

school komen zonder thuis te hebben ontbeten, want dat doen we met z’n allen op school. 

Het Nationaal Schoolontbijt wil het belang en het plezier van een goed ontbijt 

onder de aandacht brengen van scholieren, ouders en leerkrachten. Het wil 

bijdragen aan meer kennis over goede voeding algemeen en brood in het 

bijzonder. Wie zijn schooldag begint met een goed ontbijt kan zich beter 

concentreren. Natuurlijk is ontbijten ook gezellig en leuk, zeker met elkaar!  

We verwachten de kinderen, met gezonde trek, ’s morgens op de gewone tijd 

op school. Waar ze dan aan kunnen schuiven aan een volledig gedekte 

ontbijttafel. Alles wordt ons keurig gebracht door de Aldi. De school heeft een 

kleine bijdrage moeten betalen t.b.v. een goed doel. Uiteraard zorgt de 

organisatie van het Nationaal Schoolontbijt ervoor dat het hele proces tot aan het afleveren bij onze school 

volgens de coronaregels zal verlopen.  

We kijken uit naar een gezellige en “smakelijke” ochtend en gaan ervan uit dat het een succes wordt.  

Mocht u nog vragen hebben of iets willen weten dan kunt u terecht bij meester Tim. 

Sparen met elkaar 
Vanaf woensdag 30 september jl. kunt u bij Jumbo sparen voor onze school. Bij elke besteding van € 10 
ontvangt u een spaarpunt. Deze spaarpunten kunt u toekennen aan een school van uw keuze. Wij willen u 
natuurlijk vragen ze aan onze school te geven. Van de punten die we ophalen, kunnen wij namelijk extra leer-, 
spel- en sportmaterialen voor onze leerlingen aanschaffen. 
Op de website www.jumbosparenmetelkaar.nl kunt u onze school opzoeken en zien wat onze spaardoelen 
zijn. Op deze site kunt u de spaarpunten ook direct aan onze school toekennen.  Dat kan ook door de punten te 

scannen met de “Jumbo Sparen met Elkaar”-app. Deze app is beschikbaar 
voor zowel IOS- als Android telefoons en is in de App Store of Google Play 
Store te downloaden. Met de “Jumbo Sparen met Elkaar app” kunnen de 
spaarpunten heel makkelijk en snel gescand en geactiveerd worden. U kunt 
uw gespaarde punten  
ook inleveren bij ons op school; dan scannen 
wij ze zelf in.  
Bij de ingang hebben wij een dropbox 

geplaatst, waarin u de kaartjes ook achter kunt laten. 

Gisteren stond de teller al op 2194 punten…. (-: 
We willen u bij voorbaat danken voor het sparen voor onze school.  

Mad Science 
N.a.v. de kick-off van een nieuw aanbod van Mad Science hebben zich inmiddels 13 leerlingen aangemeld voor 
het naschoolse aanbod. Dit aantal was eigenlijk te klein, maar omdat we een kleine school zijn gaat de cursus 
toch door. Als het goed is hebben de ouders/verzorgers van de deelnemende kinderen inmiddels vernomen 
dat a.s. maandag 2 november van 14.45 tot 15.45 uur de eerste Mad Science bijeenkomst is. De overige 
experimenteer middagen zijn op 9 november, 16 november en 23 november. Ouders die alsnog hun 
kind(eren) willen inschrijven kunnen klikken op de volgen de link: https://magazine.mad-science.nl/natuurlijk-
natuurkunde/inschrijven/  
                                                                                    

http://www.jumbosparenmetelkaar.nl/
https://magazine.mad-science.nl/natuurlijk-natuurkunde/inschrijven/
https://magazine.mad-science.nl/natuurlijk-natuurkunde/inschrijven/


 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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                              

                          02-11  Eerste experimenteer-middag Mad Science  
                          04-11  MR-vergadering 
                          06-11  Nationaal Schoolontbijt 
                          09-11  In deze week start het schoolfruitaanbod 
                          17-11  Voortgangsgesprekken                                               
                          19-11  Voortgangsgesprekken 
                          17-11  Einde Spaaractie Jumbo  
                          27-11  Nieuwe glijbaan wordt geplaatst 

 

MR-vergadering 
Woensdag 4 november vergadert de MR. Deze vergadering 

start om 12.30 uur. We heten nieuw lid Femke van de Poel van 

harte welkom en zullen het onder andere over de intrek van 

Kibeo hebben en de statuten bespreken. Wilt u een 

vergadering bijwonen? Dan bent u van harte welkom. Graag 

even doorgeven aan één van de MR-leden.  

 
Nieuws uit groep 1-2-3 
We zijn begonnen met het nieuwe thema bosdieren (in de herfst). Deze week hadden we het over de slak en 

de spin. Er zijn natuurlijk nog veel meer leuke bosdieren om 

over te werken. Op Parro zult u zien waar we nog meer over 

werken. 

Groep 1-2 heeft deze week de letter d van dier geleerd. We 

telden en sprongen hoeveel woorden er in een zin zitten en we 

vulden de cijfermuur met eikels en kastanjes. Het liedje ‘Samen 

in het bos’ hebben we in de kring met elkaar gezongen.  

Groep 3 kreeg deze week de boekjes van kern 3. Daarbij hoorde 

het ankerverhaal ‘De keizer en zijn duizend dokters’, zelfs voor 

elke teen had de keizer een dokter! 

We leerden de letter d van doos/dier en de oe van doek.  

Bij rekenen zijn we aan het splitsen, meer/minder aan het 

tekenen en bedenken hoeveel er verstopt zit van een 

hoeveelheid. Best lastig soms.  

Gisteren zijn we voor het eerst weer wezen gymmen. Dat 

vonden we super fijn! 

 

 

 

 

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


 

Nieuws uit groep 4-5-6 
Aardrijkskunde:  

In dit thema ontdekken de leerlingen wat aardrijkskunde is. We kijken eerst naar de omgeving van de school. 

We beseffen ons dat huizen en boerderijen en andere zaken nooit zomaar ergens staan. De inrichting van een 

ruimte is nooit toevallig. Aardrijkskunde gaat over het verklaren van de ruimtelijke inrichting. De belangrijkste 

vragen die wij in de les behandelen zijn: 

1. Wat zie je op een bepaalde plek? 
2. Wat is dat wat je ziet?   
3. Waarom is dat juist op deze plaatsen?  
4. Wat betekent dit voor mensen die hier wonen?  

 
Daarnaast leren we de betekenis van begrippen zoals plattegrond, legenda, kaartlezen, wijk, buurt, schaal, 

inrichten ruimte etc.  

Volgende week ronden we het eerste thema af en krijgen de leerlingen een samenvatting mee naar huis zodat 

ze thuis een week goed kunnen leren.  

Topografie:  

De afgelopen week hebben de leerlingen uit groep 4/5/6 met veel plezier de 

provincies en hoofdsteden van Nederland geoefend. De provincies beheersen de 

leerlingen al goed, de komende week gaan we op school de hoofdsteden erbij 

leren.  

Bijenhotel:  

Vrijdagmiddag gaan we met groep 5 

en 6 een bijenhotel openen bij het 

Goemans museum. Heleen van der Linde komt ons 

vrijdagmiddag meer vertellen over wilde bijen. We kijken Willen 

Wever en een stukje Schooltv en leren meer over de bij. We 

gaan ook bekijken wat een insectenhotel/ bijenhotel is en hoe je 

deze kunt maken.   

 

Engels toets: Volgende week vrijdag 6 november heeft groep 5/6 een toets Engels over het schrijven van de 

cijfers. Het is de bedoeling dat de leerlingen de cijfers foutloos in het Engels kunnen schrijven.  

 
Begrijpend lezen 

 

Groep 4 heeft voor de eerste keer een begrijpend lezen toets gemaakt wel 
nog met een beetje hulp van de meester om even in te komen.  

Groep 5 en 6 heeft zelfstandig de 1e begrijpend lezen toets van dit jaar 
gemaakt. De kinderen vonden het veel leeswerk, maar zijn goed 
geconcentreerd gebleven. De cijfers volgen later als de toetsen zijn 
nagekeken.   

 

 

 

 

 

 



 

Nieuws uit groep 7-8 

Huiswerkoverzicht blok 2 

Dinsdag 27 okt: maken: redactiesommen blad 7 Dinsdag 27 

okt: leren: woorden week 1 + 2 + 3 spelling 

maken: werkwoorden week 3 
Groep 7: tegenwoordige tijd en verleden tijd: ik-, hij- en wij-vorm 

Groep 8: tegenwoordige tijd, verleden tijd, voltooid deelwoord, bijv. gebruikt voltooid 

deelwoord 

Woensdag 28 okt: maken: stenvert maten en gewichten blad 13 en 14 

Donderdag 29 okt: Alle dictees: 

leren: woorden en werkwoorden week 1+2+3 spelling 
Vrijdag 30 okt:  leren: woordenschat week 1+2+3+ woorden uit de les = woordenschattoets leren: 

instapkaarten taal verkennen + hulpbladen woord/zinsontleding = taaltoets 

Vrijdag 30 okt: Dictees over hoofdstuk 1 + 2 = woorden en werkwoorden week 1+2+3       

                                              spelling van blok 1 én blok 2 

Maandag 2 nov: maken: rekenhuiswerk Dinsdag 3 nov:

 maken: redactiesommen blad 8 
Woensdag 4 nov: maken: stenvert maten en gewichten blad 15 en 16 

Maandag 9 november:  Rekentoets blok 2 

 
 Huiswerkoverzicht blok 3 

maandag 9 nov: Leren: woorden week 1 spelling 

maken: werkwoorden week 1 dinsdag 

10 nov: maken: redactiesommen blad 9 

Woensdag 11 nov:  Maken: stenvert maten en gewichten blad 17 en 18 

Vrijdag 13 nov: Leren: woordenschat week 1 
Maandag 16 nov: Leren: woorden week 1 + 2 spelling 

Maken: werkwoorden week 2 Dinsdag 

17 nov: maken: redactiesommen blad 10 

woensdag 18 nov: maken: stenvert maten en gewichten blad 19 en 20 

vrijdag 20 nov: Leren: woordenschat week 1 + 2 

Maandag 23 nov: Leren: woorden week 1 + 2 + 3 spelling 
maken: werkwoorden week 3 Dinsdag 

24 nov: maken: redactiesommen blad 11 

Woensdag 25 nov:  Maken: stenvert maten en gewichten blad 21 en 22 
vrijdag 27 nov: leren: woordenschat week 1+2+3 

maandag 30 nov: leren: woorden en werkwoorden week 1+2+3 spelling 

dinsdag 1 dec: maken: redactiesommen blad 12 

woensdag 2 dec:  maken: stenvert maten en gewichten blad 23 en 24 

donderdag 3 dec: leren: woordenschat week 1+2+3+ woorden uit de les 

leren: instapkaarten taal verkennen + hulpbladen woord/zinsontleding 

 
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.  

 
Het kan goed voorkomen dat er soms huiswerk in de klas al wordt gemaakt. Zo kan 

het zijn dat de werkwoordschema’s of een aantal werkbladen voor rekenen al af zijn. 



 

 
 


