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Beste ouders en/of verzorgers van de kinderen,  

 

Hierbij ontvangt u de tweewekelijkse nieuwsbrief van De Klimop. 

 

Eerste schoolweek: 

 
Groep 2:  

De leerlingen van groep 2 hebben een leerzame week gehad. Ze hebben heel veel regels en 

structuur aangeleerd. Ze mogen in de ochtend een manier van groeten kiezen wat voor hen 

spannend is. Ik heb gemerkt dat ze meestal voor een knuffel kiezen. Ik vind het prima hoor! 

De kinderen zijn heel enthousiast en willen graag leren. Ze doen heel goed mee in de kring en 

daarvan word ik blij. Ga zo door groep 2, juf Jolanda is heel trots op jullie! 
 

Groep 3: 

In de eerste week hebben de kinderen in groep 3 al twee letters leren lezen en schrijven. Met 

de nieuwe methode Veilig Leren Lezen zullen de kinderen nog meer letters correct leren lezen 

en schrijven. Wij, juffen van groep 3, zijn heel trots op onze kinderen en kijken ernaar uit om 

samen met u als ouder er een succesvol jaar van te maken. 

 
Groep4: 

De eerste week van groep 4 was een week met verrassingen. Allereerst zijn er veel nieuwe 

kinderen bijgekomen. Komende maandag komen er nog twee leerlingen bij. De kinderen in 

groep 4 mogen voor het eerst in de klas op een Chromebook werken. Dat vinden ze erg leuk 

en spannend! Ook staat der nu een piano in de klas, want we gaan ook met zijn allen zingen. 

Nazife heeft voor ons op haar viool gespeeld. Het klonk erg mooi en alle kinderen hebben 

aandachtig geluisterd. 
 

Groep 5: 

Het is een gemengd groep met bijna evenveel jongens als meisjes, in totaal 22 leerlingen! Er 

zijn een aantal nieuwe leerlingen bijgekomen. Het is voor de leerlingen heel spannend om het 

nieuw leerjaar te beginnen met een andere juf (Nita), klas en Chromebook. De kinderen van 

groep 5 krijgen op de maandag zwemles. Ouders vergeet geen badkleding mee te geven. Ik 

wens alle leerlingen en ouders een hele fijn schooljaar toe. 

 
Groep 6: 

Het is even wennen voor de jongens van groep 6. Zaten er vorig jaar in groep 5 alleen 

jongens, nu zijn er 7 meisjes bijgekomen en ook nog een paar nieuwe leerlingen. Best wel 

moeilijk om na zo'n vakantie weer stil te moeten zitten.  Het is een gezellige, enthousiaste 

groep en we gaan er met elkaar een mooi jaar van maken! 

 

Groep 7: 

De eerste schooldag van groep 7. 

De kinderen vonden de eerste schooldag superleuk. Voor de nieuwe kinderen was het extra 

spannend, omdat zij ook met een Chromebook mochten werken. Ze zijn wel snel gewend, 

want de kinderen hebben heel goed samengewerkt. Ze kijken uit naar het nieuw schooljaar in 

groep 7 en gaan keihard hun best doen. 
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Groep 8: 

De eerste schoolweek zit er alweer op. We zijn op maandag rustig begonnen met wat praten over de 
vakantie en wat we dit jaar gaan leren. Ons laatste jaar gaat een druk jaar worden en voor je het weet 
staan de leerlingen al op de afscheidsavond.   
Zover is het nog niet, we hebben nog veel te leren en zijn dus vanaf dinsdag al enthousiast en hard aan het 
werk. We hebben er zin in om er een leuk jaar van te maken.  
 
Hooggeëerd publiek 
Komt dat zien, komt dat zien….. 

In de week van 23 t/m 27 september vieren wij het 1-jarig bestaan van de Klimopschool op de 

locatie Cartesiusstraat. 

Deze week staat helemaal in het teken van het circus. 

Elke leerkracht zal in de klas aandacht aan het circus besteden, denk hierbij aan educatieve 

en/of creatieve activiteiten. 

Onder leiding van circusschool Circasso zullen de leerlingen tijdens de gymlessen een aantal 

circusacts inoefenen. 

Vrijdag 27 september is er in de middag een circusvoorstelling verzorgd door alle klassen. 

Noteert u deze datum alvast in uw agenda. Want zonder publiek geen circus 

 

 
 
 

 

Luizenouders                                                                                

 

Geachte ouders/verzorgers, We zijn op zoek naar luizenmoeders, luizenvaders.  

Het klinkt misschien als de vervelendste klus die je kunt doen op school: Krioelende beestjes 

traceren op de soms vettige, pluizige hoofdjes. En toch is het omgekeerde waar. Luizenpluizer 

is een zeer dankbare taak. En wel hierom.  

Als je kindjes luizen pluist:  

1) Vertellen ze je de liefste en grappigste verhalen. Regelmatig raken kindjes helemaal in 

trance als we op hun hoofdjes friemelen.  

2) Leer je alle kinderen uit de klas van jouw eigen kind goed kennen. Veel andere ouders 

worden genegeerd door kinderen, maar luizenmoeders krijgen consequent een grote 

groet. 

3) Kun je onopvallend meekijken en –voelen hoe het er in de klas aan toegaat.  

En daarom dus wél luizenpluizer worden! 

 

Zijn er mensen die ons willen helpen bij het opsporen van deze kriebelbeestjes? De 

luizencontrole vindt elke vrijdagochtend na een schoolvakantie plaats en kost ongeveer twee 

uurtjes van uw tijd! 

 

Bent u dat? Graag!! Neem dan contact op met de administratie van de school of mail 

naar: info@deklimopschool.nl 

mailto:info@deklimopschool.nl
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Fietsen op slot 

Veel kinderen vergeten hun fiets op slot te zetten. Langs deze weg willen wij u vragen aan uw 

kind aan te geven dat zij hun fiets op slot moeten zetten. De school is niet verantwoordelijk 

voor het verdwijnen/stelen van fietsen 

 

 

Oproep gegevens van de leerlingen 

 

Langs deze weg willen wij u vragen een mail te sturen naar onze school 

info@deklimopschool.nl met hierin uw adres en telefoonnummer. 

 

Wij willen de juiste email adressen verzamelen. Als we de mailadressen van alle ouders 

hebben kunnen we beginnen met Mijn School Info (MSI). Dat programma kan dan gebruikt 

worden voor alle communicatie. Denk aan de nieuwsbrief, studiedagen, afspraken voor 

rapportbesprekingen, etc. Zo voorkomen wij ook dat u onverwachts niet te bereiken bent als 

er iets met uw kind aan de hand is. 

 

Uiteraard gaan we ervan uit dat u doorgeeft aan de school als u verhuist naar een andere wijk, 

stad of land en uw kind dus niet meer naar onze school toe gaat. Zo weten wij waar uw kind 

naar toe gaat en voorkomen we vervelende situaties. 

 

Excelsior Rotterdam schenkt sportkleding 

Sportclub Excelsior Rotterdam, waar directeur John Bodmann trainer is van het eerste elftal, 

heeft De Klimopschool 2 volledige sporttenues geschonken. Het betreft hier 2 volledige 

voetbaltenues (inclusief keeperuitrusting) voor 2 teams. Hierdoor zullen de kinderen van De 

Klimopschool er bij de sporttoernooien keurig uitzien. Wij zijn Excelsior enorm dankbaar voor 

deze mooie sportkleding waardoor onze leerlingen er bij de sportevenementen als een 

professioneel team zullen uitzien. 

 

 

 

 

Nieuwe schoolgids De Klimopschool: 

De nieuwe schoolgids 2019-2020 is uit. Alle oudste kinderen van elk gezin hebben een 

exemplaar mee naar huis gekregen. De schoolgids heeft een enorme metamorfose ondergaan. 

Het team van De Klimop is trots op deze nieuwe gids, die ervoor zorgt dat De Klimop nu een 

eigen identiteit heeft. Niet alleen het uiterlijk is enorm gewijzigd maar ook de inhoud heeft een 

professionele uitstraling gekregen. Wij wensen u veel leesplezier. 
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Met Ooievaarspas gratis Squla en WoordExtra 

Stichting Leergeld Den Haag biedt nu gratis Squla en WoordExtra aan voor alle 

basisschoolleerlingen met een Haagse Ooievaarspas. 

Squla biedt kinderen de kans om spelend te oefenen met alle basisschoolvakken. Stichting 

Leergeld Den Haag biedt dit aan voor kinderen in groep 3 tot en met 8. 

WoordExtra is spelend leren gericht op woordenschat. Stichting Leergeld Den Haag biedt dit 

aan voor kinderen in groep 1 en 2. 

 

Heeft uw kind een Haagse Ooievaarspas? 

Dan kunt u bij Stichting Leergeld Den Haag gratis Squla of WoordExtra aanvragen. 

Aanvragen kan via www.leergelddenhaag.nl 

 
  

Belangrijke data: 
 

9/9  t/m  13/9  Oudergesprekken 

16/9   Studiedag/ kinderen vrij van school 

17/9   Prinsjesdag (school is dan gesloten)  

 
 

 
Vriendelijke groet, 

John Bodmann, 

Directeur De Klimop 

          

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.leergelddenhaag.nl&data=01%7C01%7Cinfo%40deklimopschool.nl%7C8a42323332584c72cf0b08d72c8b8bed%7C40fbe344b1734929a23ff53737c31097%7C1&sdata=x04%2FllUTqgt%2BNq4xe9EYfb%2FvhVyjq61722fshitukX8%3D&reserved=0

