
obs Klim-Op 
Roerdomplaan 86, 

2903 TJ  Capelle a/d IJssel 
tel. 010-450 24 59 

Bongerd 8, 
2906 VK  Capelle a/d IJssel 

tel. 010-450 78 40  
postbus 191, 

2900 AD  Capelle a/d IJssel 
www.obs-klim-op.nl 
info-klimop@blickoponderwijs.nl 

BONGERD – schooljaar 18-19 – nr. 30 – 24 mei 2019 

 

Locatienieuws 
 

Sparen voor Jantje Beton 

Elke woensdag wordt in de groepen gespaard voor Jantje 

Beton. 
Hartelijk bedankt voor uw gift! 

 

Klassenberichten 
 

Groep 1/2 

Door Mahnaz Heygharnejadi 

 Voor jantje beton hebben wij € 2,40 opgehaald. Har-
telijk dank voor uw bijdrage! 

 Wij hebben vorige week een nieuw klasgenootje in de 
klas gekregen; welkom Mickey! 

 Maandag 20 mei zijn we gestart met de projectweek 

over schilderkunst. Natuurlijk zijn we zelf ook aan de 
slag gegaan. Er is veel getekend, geschilderd, ge-

knutseld en zelfs met een echte spuitbus op een 
schildersdoek gespoten. Op woensdag 22 mei hebben 

we met een kunstenaar op een groot schildersdoek met 
ecoline gewerkt. De resultaten mogen er zijn. Vandaag 

was de kijkmiddag van 13:30 uur tot 14:00 uur en 
geïnteresseerden mochten een kijkje nemen in ons 
kunstmuseum. 

 Op maandag 20 mei is Kemaya 4 jaar geworden, van 
harte gefeliciteerd! 

 Blok 6 van de vreedzame school gaat over dat we 
allemaal anders zijn! 

 

Groep 3/4 

Door Diana Verwest 

 De afgelopen week heeft in het teken gestaan van 
schilderkunst. We hebben elke dag een schilder cen-
traal gesteld. Natuurlijk zijn we zelf ook aan de slag 

gegaan! Tijdens de kijkmiddag kunt u ook een kijkje 
komen nemen in ons museum! 

 Volgende week donderdag is het Hemelvaartsdag. De 
kinderen zijn op donderdag en vrijdag vrij. 

 Oefent u thuis goed met lezen? 
 Beide groepen krijgen wekelijks huiswerk mee. 

 Na de Hemelvaart starten de toetsweken. 
 

Groep 5/6 

Door Leonard Boks 

 De afgelopen week zijn we veel bezig geweest met het 
project kunst. De leerlingen hebben een aantal 

kunstenaars en schildertechnieken geleerd en zelf 
kunstwerkjes gemaakt. 

Groep 5 
 Met rekenen zijn we bezig met deeltafels met rest. En 

met omtrek en oppervlakte berekenen.   
 Dagelijks oefenen met vlot automatiseren alle tafels 

t/m 10 . 
 Dagelijks minimaal 15 minuten lezen. 
 Oefenen klokkijken analoog en digitaal t/m 5 minuten 

nauwkeurig op www.klokrekenen.nl 
 Wekelijks 1 blad op E5 niveau oefenen op 

www.redactiesommen.nl 

Groep 6 
 Met rekenen zijn we bezig met rekenen op schaal en 

omzetten naar de werkelijke afstand. 

 Oefenen klokkijken analoog en digitaal t/m losse 
minuten nauwkeurig op www.klokrekenen.nl 

 Dagelijks minimaal 15 minuten lezen. 
 Oefenen stappen Metriek Stelsel. 

 Wekelijks 1 blad op E6 niveau oefenen op 
www.redactiesommen.nl 

 

Groep 7/8 

Door Margo Leter 

 Voor Jantje Beton is er € 2 opgehaald. Bedankt voor de 

bijdrage! 
 Huiswerk groep 7: Dinsdag, Redactieblad 30 som 1 t/m 

5 en donderdag som 6 t/m 10. 
 Topografie van Italië is meegegeven. De datum waarop 

de toets plaatsvindt, wordt nader bekendgemaakt. 
 Huiswerk groep 8: Dinsdag, Redactieblad 20 som 1 t/m 

5 en vrijdag som 6 t/m 10. Woensdag, Raak 14 zin 
vanaf 13 afmaken. 

 Topografietoets over Zuid-Oost Azië vindt plaats op 

maandag 27 mei a.s. 


