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Bezoek museum “De bewogen jaren” groepen 6
Informatieavond Pius X
Meelooplessen TTO Pius X
Einde voorleesdagen
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REGEL VAN DE MAAND
De regel van de maand januari is:
“Werken in de hal en op de gang is fijn.
Laat het dus overal rustig zijn.”
BLIJ NIEUWS

Op 6 januari zijn juf Birgit en haar man Michael de trotse ouders geworden
van dochter Lynn. Ze woog bij haar geboorte 3075 gram en was 48 cm lang.
Met papa, mama en dochter gaat het goed en ze genieten lekker van het
samen thuis zijn. We wensen ze heel veel geluk samen!

OBS DE KLIMOP:TOT ZIENS!

We hebben natuurlijk al uitgebreid stilgestaan
bij het vertrek van juf Astrid tijdens de
musical in de Kei. Maar heel binnenkort gaat
ze toch écht weg van onze school….
We willen alle ouders en kinderen de
gelegenheid geven om op vrijdag 01-02-2019
van 14.30 uur – 15.30 uur afscheid te komen
nemen van Astrid.
Dit is gewoon bij ons op school.
Graag tot dan!
Team OBS De Klimop
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BESTELLEN DVD VOORPROGRAMMA EN MUSICAL
Tijdens het voorprogramma en de musical is er gefilmd. Deze film is intussen gemonteerd en
klaar voor de verkoop.
Er zijn 2 DVD’s: een van het voorprogramma en een van de musical. Deze zijn los van elkaar te
bestellen, of samen met een korting.
1x DVD voorprogramma:
€ 7,-.
1x DVD musical:
€ 7,-.
1x DVD voorprogramma + 1x DVD musical:
€ 12,-.
DVD’s zijn te bestellen tot vrijdag 1 februari.
Om te bestellen lever je een enveloppe in bij de leerkracht van je kind.
Op de enveloppe schrijf je de naam van het kind en welke bestelling je doet.
In de enveloppe zit gepast het bedrag voor bestelling.
Als alle bestellingen binnen zijn, worden de DVD’s gemaakt en verpakt en vervolgens zo snel
mogelijk met het kind mee naar huis gegeven.
DRINGEND HULP GEZOCHT
Onze school ziet er altijd mooi versierd uit. Bij elk seizoen is er een passende aankleding. Een
groepje ouders houdt zich hier actief mee bezig. Na de afsluiting van een periode worden alle
versieringen van de ruiten en deuren gehaald. Vervolgens worden ze vervangen door nieuwe
versiering. Ook de vitrine bij de entree wordt steeds aangepast. Nu is gebleken dat de groep die
de versiering in de school aanbrengt erg klein is geworden. Wanneer er iemand uitvalt, komt
men letterlijk handen tekort. Daarom een dringende oproep aan alle mensen die het leuk vinden
om in een gezellig groepje de school mooi aan te kleden, om zich aan te melden. Het is niet veel
werk, het kost niet veel tijd, het gaat om een keer of 4- 5 per jaar en het effect is groot. Wij zijn
er als school in ieder geval heel erg blij mee, zowel kinderen als leerkrachten. De tijdstippen zijn
flexibel in te plannen. Wilt u meehelpen, geef dit dan door aan de leerkracht van uw kind(eren).
KLEUTERTOETSEN
In het regeerakkoord is afgesproken dat er gedurende de kleuterperiode geen toetsen vanuit het
LVS zullen worden afgenomen, omdat schoolse toetsen met opgaven niet goed passen bij de
manier waarop kleuters leren en zich ontwikkelen. Daar staat de eis tegenover dat scholen de
ontwikkeling van de kleuters moeten volgen aan de hand van een gerenommeerd en goedgekeurd
instrument. Momenteel is er nog geen deugdelijk instrument voorhanden. Binnen ons bestuur is
daarom besloten dat wij, zolang we nog geen deugdelijk instrument hebben dat voldoet aan de
nieuwe eisen, de huidige toetsvorm blijven gebruiken. Zoals we altijd al gedaan hebben, zien wij
de Cito als één van de middelen om de voortgang van de leerling te volgen. Daarnaast maken wij
gebruik van observaties, het kinderdagboek . Hierin wordt de ontwikkeling van de leerling als
individu gevolgd. Tenslotte is er ook nog de deskundige ervaring van de leerkracht en de
samenspraak met ouders die informatie geeft over de leerling. Wij gaan ons bezinnen op een
goed volginstrument dat passend is bij de school, we houden u op de hoogte.
INPUT VOOR MINISTER SLOB
In maart zal minister Slob ons samenwerkingsverband bezoeken. Hij komt bekijken hoe het met
de invoering van Passend Onderwijs is gesteld. Ons samenwerkingsverband wil daarom graag
zoveel mogelijk input vanuit de dagelijkse praktijk. De leerkrachten worden benaderd, maar ook
ouders en kinderen worden uitgenodigd om hun ervaringen te delen. Bij deze INFO vindt u een
bijlage met meer informatie over dit verzoek.
RECTIFICATIE DATUM OPEN DAG
In maart zijn er weer open dagen op de scholen in Reusel, zodat ouders zich kunnen oriënteren
op een school voor hun kind. In de jaarkalender staat het niet helemaal juist vermeld. Op 20
maart is er op alle basisscholen een inloopochtend van 9.00 tot 12.00 uur en op 27 maart is op
onze school de open avond van 18.30 uur tot 20.30 uur. Wilt u dit even aanpassen?
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SPEELPLAATS
Het ontwerp voor de nieuwe speelplaats hangt in de hal van school en ook bij de entree van de
bovenbouw. Op dit moment is het wachten op de bestelling van het speeltoestel. Dat heeft een
lange levertijd. Het zal rond midden februari klaar zijn. Vanaf die tijd wordt er gestart met de
aanleg en omvorming van het plein.

Directie en team.
NIEUWS UIT DE KLEUTERGROEPEN
We zijn allemaal weer fijn gestart in 2019. De eerste 3 weken werken we rondom thema 'de
winter'. Wat gebeurt er allemaal in de winter? Hoe ziet het er buiten uit? Wat gebeurt er met
dieren en met de natuur? De 'w' zit nu in de klankzak en er hebben al veel kinderen spulletjes
meegenomen.
Na dit thema gaan we een paar weken extra werken over de kleuren en vormen. Dit doen we niet
in een heel thema maar meer om het nog eens extra onder de aandacht te brengen. We hebben
dan geen klank voor de klankzak.
Groetjes van de kleuterjuffen: Marjan, Lieke, Joyce, Jossie en Irma
NIEUWS VAN GROEP 3/4
In groep 3/4 wordt keihard gewerkt! Bij het lezen in groep 3 hebben we thema 6; Het is feest!
bijna afgerond. Tijdens deze kern leerden we woorden met de ou, j, nk, en ng. Naast het leren
lezen oefenen we ook het schrijven van woorden en zinnen. We kennen inmiddels alle letters en
hebben het letterfeest gevierd, hoera! Bij de rekenlessen gaan we vanaf dit werkboek ook werken
met een weektaak. Iedereen maakt dan na het gewone rekenwerk (de instructieles) op zijn/haar
eigen niveau een weektaak met rekenopdrachten.
Ook in groep 4 zijn we veel bezig met lezen. Vandaag is de eerste boekbespreking van dit
schooljaar geweest. Alle kinderen komen een keer aan de beurt. We werken inmiddels al een
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flinke poos met de weektaak, het lukt steeds beter om een goede planning te maken. De
rekensommen worden steeds moeilijker maar gelukkig leren we slimme trucjes. De digitale
tijden zijn echt wel lastig hoor, want is 10.30 uur nou ’s ochtends of ’s avonds? Verder oefenen
we veel met de keersommen en sommen op de getallenlijn.
In de klas vinden de kinderen en de juffen het belangrijk om op een fijne manier met elkaar om
te gaan. We luisteren naar elkaar, helpen elkaar en sluiten niemand buiten. Tijdens de Leefstijl
en Rots en Water lessen oefenen o.a. we met stevig staan, opkomen voor jezelf, eigen keuzes
maken en op een fijne maar duidelijke manier communiceren met de ander.
Dit was het nieuws uit groep 3/4! Groetjes van ons allemaal!
DE JARIGEN
18 jan. meester Gijs
22 jan. Ties Lemmens
23 jan. Matz van den Borne
Van harte proficiat!
WEEKOPENINGEN
21 jan. Groep 3/4

24 jan. Jesse Heesters
27 jan. Hanna Dirkx
30 jan Luke van den Broek

31 jan. Fieke van Gisbergen
31 jan. juf Lieke

28 jan. Algemeen

VAN DE REDACTIE
Kopij voor de volgende INFO inleveren vóór woensdag 30 jan. 12:00 uur.
Graag per e-mail: info@obsde-klimop.nl
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