
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 

ROERDOMPLAAN – schooljaar 18-19 – nr. 23 – 15 maart 2019 

 

Locatienieuws 
 

Sparen voor Jantje Beton 

Elke woensdag wordt in de groepen gespaard voor Jantje 

Beton. 
Deze week werd er € 10,75 opgehaald. Hartelijk bedankt 

voor uw gift! 
 

Klassenberichten 
 

Groep 1/2A  

Door Deveney Hoogendam 

 Afgelopen week stond de familie van Pompom centraal. 

Ook hebben wij getekend op klassieke muziek!  
 Er liggen nog steeds veel gevonden voorwerpen in de 

gang. Neemt u even een kijkje op het tafeltje? Hier 

liggen nog veel handschoenen en sjaals.  
 Aanstaande maandag zijn de kinderen vrij, omdat de 

leerkrachten een studiedag hebben.  
 Vanaf komende week is Deveney er weer op maandag 

en dinsdag en Sybilla op woensdag, donderdag en 
vrijdag. 

 

Groep 1/2B 

Door Stefanie van der Gaag 

 We hebben deze week €1,50 opgehaald voor het goede 

doel, bedankt! 
 We hebben deze week de letter f geleerd. 

 Het thema van afgelopen week en volgende week is 
familie. Heeft u thuis een familie- of gezinsfoto die mee 

mag naar school? 
 Een lang weekend deze week, tot dinsdag! 

 

Groep 3 

Door Leonie Abma 

 We hebben deze week weer een hoop geld opgehaald 

voor het goede doel: 5,05 euro. Bedankt! 
 De kinderen hebben weer een leesblad van kern 8 mee 

naar huis gekregen. 
 Hoera! Amir is 7 jaar. Van harte gefeliciteerd! 

 Maandag zijn de kinderen vrij in verband met een 
studiedag. 

 Volgende week woensdag staat juf Saskia voor de 
groep. 

 

Groep 4 

Door Mariska Blitz 

 We hebben deze week € 1,10 opgehaald voor het 

goede doel. Spaart u volgende week ook weer mee? 
 Maandag hebben we studiedag en zijn de kinderen vrij. 

 Denkt u aan het inleveren van de rapportmap. 
 Weekbeurt: Salma en Mohamed. 

 

Groep 5 

Door Ton Musters 

 Vrijdag 15 maart is de Landelijke stakingsdag. Leerlin-
gen zijn dan vrij. 

 Maandag is er een studiedag. De leerlingen zijn dan de 

hele dag vrij. 
 Huiswerk: Dinsdag 19 maart redactiesommen blad 19 

Donderdag 21 maart redactiesommen blad 20 
 Een aantal leerlingen hebben extra huiswerk om de 

kloktijden digitaal en analoog te oefenen. 
 We zijn begonnen met de voorbereidingen voor het 

maken van een werkstuk. De leerlingen maken een 
werkstuk over een dier, maar het mag niet jouw eigen 
huisdier zijn zoals een hond of een kat. Het is de be-

doeling dat je iets nieuws leert over het dier dat je 
uitkiest. 

 Juf Mirjam is in onze klas komen kennismaken. Zij zal 
de komende tijd op woensdag en vrijdag in de klas zijn 

om een aantal lessen te geven. Wij vinden het leuk dat 
zij er is. 

 

Groep 6 

Door Renate Hagendijk 

 Deze week hebben we € 2,55 opgehaald voor het 
goede doel, hartelijk bedankt. 

 Bijna alle rapporten zijn weer ingeleverd, wat fijn. 

 Dinsdag 19 maart is Laily jarig, alvast van harte gefe-
liciteerd! 

 Huiswerk: dinsdag redactieblad 25 som 1-5, donderdag 
som 6-10. 

 Weekbeurt: Zubeyr 
 

Groep 7 

Door Bianca Timmers 

 Weekbeurt: Sagal en Meltem 
 Goede doel: wij hebben deze week €0,40 opgehaald. 

 Huiswerk: dinsdag redactiesommen blad 15 som 6 t/m 
10, donderdag redsommen blad 16 som 1/5, vrijdag 

tellers en noemers bladzijde 24. 
 De kinderen hebben deze week een brief mee gekregen 

voor godsdienstonderwijs. Als u dit nog niet heeft 
gedaan, wilt u deze invullen en meegeven naar school? 

 De kinderen zijn maandag 18 maart vrij i.v.m. een 
studiedag van de leerkrachten. 

 

Groep 8 

Door Linda Haagsma 

 De weekbeurt is voor Cecelyn en Ender. 

 Huiswerk: voor di redactieblad 23 6 t/m 10, voor wo 
raak 21, voor do redactieblad 24 1 t/m 5. Ook hebben 

de kinderen een huiswerkopdracht gekregen voor taal. 
Deze moet dinsdag weer mee naar school worden 
genomen. Het gaat over het aantal minuten tv kijken 

per dag en welke programma's er bekeken worden. Dit 
hebben we nodig voor onze spreken/luisteren les van 

deze week. 
 Met geschiedenis hebben we het over de jaren 50 t/m 

90. We hebben het tot nu toe over de Berlijnse Muur, 



de Koude Oorlog en de hippies gehad. Kijkt u ook eens 
op de site voor wat foto's. 

 Maandag zijn de kinderen vrij ivm de studiedag. 
 Aankomende week krijgen de kinderen hun rol in de 

musical te horen. Zij krijgen dan ook hun musical 
boekje mee naar huis. Dan kan het oefenen gaan be-

ginnen. 


