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Brede School de Klimop
Dooleg 18
5541 GH Reusel
Tel.: 0497 - 620008
Email: info@obsde-klimop.nl
Website: www. obsde-klimop.nl

Kinderboekenruilmarkt groepen 3 en 4
Project “Atelier 4”voor groepen 3 t/m 8
Talentendag Rythovius voor groep 8
Herfstvakantie
“Jongeren portretteren ouderen” groep 4
INFO 5
Kledinginzameling

REGEL VAN DE MAAND
De regel van de maand oktober is:
”Houd rekening met elkaar en met de spullen die er zijn,
Zo blijft het voor iedereen fijn.”
WEEKOPENINGEN ALGEMEEN
Tijdens de algemene week openingen zijn ouders ook van harte welkom om te komen kijken. Op
8 oktober zal de weekopening algemeen in het teken van de kinderboekenweek en de
voorleeskampioenschappen staan.
BVL-NIEUWS
Ineens is de herfst echt begonnen. ’s Morgens is het donker, het regent af en toe en er valt veel
blad van de bomen. Tijd om goed op te letten in het verkeer! Zorg ervoor dat je goed voorbereid
op weg gaat, met een veilige fiets en aangepaste kleding. Tips om door te nemen:
Een veilige fiets kan niet zonder:
• Een goed werkend voor- en achterlicht.
• Reflectoren in de trappers.
• Een rode achterreflector.
• Zijreflectie in de wielen.
Opvallen kan ook met kleding:
• Bij regen, schemering en in het donker valt felle of
lichtgekleurde kleding het beste op.
• Bij mist overdag zie je donkergekleurde kleding het
beste.
• Reflecterende strips helpen ook om beter op te
vallen.
Wanneer moet het licht aan?
Zeker overdag doen kinderen bijna nooit uit zichzelf het fietslicht aan.
Ze zien toch nog genoeg? Ze beseffen niet dat door anderen
gezien worden veel belangrijker is.
Maak met uw kind daarom de afspraak dat het fietslicht in ieder
geval aandoet als:
• de straatverlichting aangaat.
• andere fietsers het licht aanhebben.
• het mist.
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EU-SCHOOLFRUIT
Goed nieuws! Onze school mag opnieuw meedoen aan het EU-Schoolfruit- en
groenteprogramma. Van 12 november 2018 t/m 19 april 2019 ontvangt de school drie gratis
porties groente en fruit per leerling per week. Uw kind hoeft op die dagen geen pauzehapje mee
te nemen.
KLEDINGINZAMELING
Vandaag zult u ook een zak meekrijgen voor de kledinginzameling. Deze wordt op vrijdag 26
oktober gehouden. Dat is al snel na de herfstvakantie, daarom geven we de spullen nu alvast
mee. Van de opbrengst kan de ouderraad weer leuke activiteiten organiseren.
GEVONDEN VOORWERPEN
In de korte tijd vanaf de zomervakantie groeit de berg gevonden voorwerpen weer gestaag.
Kleding, maar ook vooral veel plastic bakjes (vaak nog met etensresten) slingeren her en der
rond en worden in de bak in het halletje bij de ingang verzameld.
Wilt u voor de herfstvakantie nog eens kijken of er spullen van u bij zijn?
Alles wat niet is opgehaald wordt bij het afval gedaan, maar dat is natuurlijk niet zo goed voor
het milieu.
WAARSCHUWING VOOR ONDERNEMERS
Iemand van buitenaf probeert de lokale ondernemers te benaderen met het verhaal dat ze namens
de basisscholen in Reusel belt. Ze vraagt een donatie om het pesten aan te pakken. Als
tegenprestatie komt het bedrijfslogo dan in een krantje. Trap er niet in! De naam van de scholen
wordt misbruikt voor oplichting.
Directie en team.
EVEN VOORSTELLEN
Hoi allemaal,
Ik ben Felice van Rooij en ben 17 jaar oud. Ik woon in Bladel en zit nu in het 1e jaar van de
Pabo in Eindhoven. Dit eerste half jaar loop ik stage bij de kleuters in groep 1-2b. Ik heb er super
veel zin in!
NIEUWS UIT DE KLEUTERGROEPEN
Aanstaande maandag (8 oktober) komen de lijsten bij de klassen te hangen om in te schrijven
voor de kijkochtenden. Van iedere kleuter mag 1 ouder een ochtendje komen kijken in de klas.
Dit is van 8.30 tot ongeveer 10.30 (als we fruit gaan eten). U mag zelf bepalen welke ochtend
voor u het beste uitkomt, er kunnen maximaal 3 ouders per ochtend komen. De vrijdagen worden
niet ingepland om te komen kijken, aangezien groep 1 dan niet aanwezig is.
Na de herfstvakantie starten we met thema 'herfst' in alle kleuterklassen. In de klankzak
verzamelen we spulletjes die starten met de klank 'R' (van regen). Ook werken we rond cijfer 5.
De kinderen mogen voor dit thema kastanjes, noten, eikels etc. mee naar school te nemen.
Groetjes van de kleuterjuffen: Marjan, Lieke, Joyce, Jossie en Irma
NIEUWS VAN GROEP 8
Groep 8 is dit schooljaar goed begonnen. We zijn gestart met huiswerk, dat kinderen twee keer
per week mee naar huis krijgen. Op dinsdag is het huiswerk gericht op hun doelen vanuit de
Cito-toetsen, zoals rekenen en begrijpend lezen. Daarnaast is het huiswerk op vrijdag gericht op
werkwoordspelling, dat hierdoor extra aandacht krijgt.
Maud heeft een stukje geschreven over de musical, waar we alweer druk mee bezig zijn.
Groep 8 is al begonnen met de musical. Het is heel leuk. We hebben al de rollen te horen
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gekregen. In deze musical zitten geen hoofdrollen, dat is wel fijn want dan komt er geen ruzie.
We hebben heel veel liedjes. De musical is extra speciaal, omdat het het 35e jaar is van de
musical. En het laatste jaar voor juf Astrid. Ze gaat met pensioen. Kom allemaal maar naar de
musical, want zo leuk heb je hem nog nooit gezien. Meester Roel, juf Iris en juf Irma helpen met
de musical. Juf Irma maakt de dans. Meester Roel en juf Iris helpen met acteren. Heel veel
ouders helpen met het decor, schmink, kleding en haar.
Sinds vorig jaar hebben we in groep 8 een nieuw interessant project: First Lego League. Tien
kinderen uit de klas hebben zich hier voor opgegeven, waaronder Niels die hier een stukje over
heeft geschreven.
De lego league is je gaat een robot bouwen die allemaal opdrachten moet
uitvoeren.
Dit jaar gaat het over de ruimte dus moeten we allemaal opdrachten over
de ruimte.
Het team waar mee we het gaan doen bestaat uit 10 kinderen wij krijgen
komende week hulp van de techniek Coaches en de ouders.
Elke woensdag middag na school gaan wij met de tien kinderen en de
techniek coaches Gaan we de robots bouwen.
En de finale is op 17 november in Tilburg.
Voor meer informatie kan je zoeken op:
www.firstlegoleague.nl
De komende periode staat in het teken van oriëntatie op het VO, waaronder een talentenmiddag
op het Rythovius en een kennismakingsdag op het Pius X-college. De kinderen gaan zich steeds
meer richten op hun nieuwe school, waarvoor ze in november een voorbereidend advies krijgen.
In februari wordt het definitieve advies gegeven, waarna de kinderen zich in kunnen schrijven op
de gewenste middelbare school.
DE JARIGEN
5 okt. Loek Gevers
5 okt. Lot van Herk
6 okt. Nouk Adams
7 okt. Amelie van Meel
8 okt. Sophie Derks
9 okt. Casper van Kemenade
9 okt. Loes van Limpt
9 okt. Bas Naus
12 okt. Lisa Raes
Van harte proficiat!
WEEKOPENINGEN
8 okt. Algemene weekopening

13 okt. Nikki Antonis
13 okt. Distina Muanza
14 okt. Lieke Larmit
14 okt. Meike Larmit
15 okt. Sam Lemans
15 okt. Jayden van Limpt
15 okt. juf Joyce
16 okt. Dani van Lierop

16 okt. Lars Santegoets
24 okt. Lars Antonis
24 okt. Jens van Gompel
24 okt Sara Louwers
25 okt. Robin van Asten
25 okt. Raf Hendruks
25 okt Mat van Herk
25 okt. Lenne Wigman

22 okt. Geen weekopening

VAN DE REDACTIE
Kopij voor de volgende INFO inleveren vóór woensdag 24 okt. 12:00 uur.
Graag per e-mail: info@obsde-klimop.nl
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