
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. 26 – 5 april 2019 

 

Locatienieuws 
 

Oproep hulp bij de koningsspelen 

Door Dennis Marcussen  

Afgelopen tijd heeft u zich aan kunnen melden als hulp-
ouder voor de Koningsspelen op vrijdag 12 april. Helaas 
hebben wij op dit moment nog onvoldoende begeleiding om 
alle onderdelen en groepjes kinderen te begeleiden. 
Daarom wil ik u nogmaals vragen u aan te melden als 
hulpouder, zodat we ervoor kunnen zorgen dat alle onder-
delen door kunnen gaan. Alvast bedankt. 
 

Incident tussen leerlingen groep 6 

Door Dennis Marcussen 

De afgelopen maandag heeft er in de namiddag een inci-
dent plaatsgevonden tussen twee leerlingen uit groep 6. 
Hierover heb ik de ouders van deze groep geïnformeerd. 
Wanneer er ouders en/of leerlingen zijn die hier over willen 
spreken of vragen hebben dan kunt u dat doen bij Dennis 
Marcussen (directeur) en Lisette van Leeuwen (zorgcoör-
dinator en contactpersoon). 
 

Sparen voor Jantje Beton 

Elke woensdag wordt in de groepen gespaard voor Jantje 
Beton. 
Deze week werd er € 11,20 opgehaald. Hartelijk bedankt 
voor uw gift! 
 

Klassenberichten 
 

Groep 1/2A 

Door Deveney Hoogendam 

 Vrijdag 12 april zijn de Koningsspelen op school. De 
kinderen mogen deze dag in het oranje gekleed komen!  

 De letter van de week is de letter O van opa of ogen.  
 Wij hebben deze week over het thema lente gewerkt.  
 Bij de Vreedzame School leerden we hoe we elkaar 

kunnen helpen.  
 Bij de deur van de klas hangt een lijst voor hulpouders 

voor de Koningsspelen op 12 april. Wij hebben per klas 
7 ouders nodig die van 9:00 tot 12:00 helpen met de 
Koningsspelen en de koningslunch in de klas.  

 Wilt u het rapport van uw kind weer in de klas bij de juf 
inleveren? 

 

Groep 1/2B 

Door Stefanie van der Gaag 

 Zoals u misschien heeft gezien, hebben wij sinds kort 
een nieuwe stagiaire: Manon. Zij is tot de zomer-
vakantie elke dinsdag extra in de groep. Volgende week 
heeft zij een stageweek, dan zal zij heel de week in de 
klas zijn. 

 Vrijdag 12 april vieren wij Koningsdag op school. Vindt 
u het leuk om te helpen tijdens de koningspelen en de 
koningslunch? U kunt zich inschrijven op de lijst, deze 
hangt op het prikbord. 

 Tijdens de viering van Koningsdag op school (12 april) 
worden de leerlingen net zoals elke vrijdag naar de klas 
gebracht tussen 8:20 en 8:30. Om 8:35 gaan we met 
de klas naar het plein om met heel de school de 
Koningsspelen te openen. 

 Afgelopen week hebben wij de letter ee geleerd. In 
welke woorden hoor je de ee? Wat is het klankgebaar 
van de ee? De nieuwe letter van volgende week is de 
letter e. 

 Met rekenen hebben we geleerd hoe we aantallen 
kunnen verdelen, dit hebben we geoefend met het 
verdelen van radijsjes over de knuffeldieren. 

 We zijn weer verder gegaan met het oefenen van de 
klanken. Wat is de eindklank van de woorden Narcis, 
Krokus en zaadjes? Wat is de eindklank van het woord 
tulp? De opdrachten worden aangeboden in het thema 
dat we behandelen. Op dit moment het thema lente. 

 We hebben het donderdag gehad over wensen. De 
kinderen hebben vervolgens allemaal een wenskaart 
gemaakt? Er kwamen veel verschillende wensen 
voorbij, zoals: 'Mijn wens is dat ik kan vliegen', 'Mijn 
wens is dat ik kan lezen', 'Mijn wens is dat ik kan 
fietsen zonder wieltjes'. 

 Deze week hebben we €3,00 opgehaald voor het goede 
doel Jantje Beton, dank u wel! 

 

Groep 3 

Door Leonie Abma 

 We hebben deze week 5,05 opgehaald voor het goede 
doel, bedankt! 

 Volgende week starten we met een nieuw blok van 
rekenen. 

 Vrijdag zijn de koningsspelen. Denkt u eraan dat uw 
kind kleding aan doet om in te sporten? 

 Wilt u zorgen dat uw kind vóór de tweede bel binnen in 
de klas is? 

 Woensdag staat juf Saskia voor de groep. 
 

Groep 4 

Door Mariska Blitz 

 We hebben deze week € 2,65 opgehaald voor het 
goede doel. Spaart u volgende week ook weer mee? 

 Nog niet alle kinderen hebben het briefje voor 
godsdienst ingeleverd. Ik wil u nogmaals vragen om 
deze zo snel mogelijk in te leveren. Wij willen weten 
wie er volgend jaar wel of niet meedoet. 

 Vrijdag zijn de koningsspelen. We openen deze dag om 
08:35 uur met zijn allen op het plein. Komt u kijken 
naar de dans? 
Ook hebben we een koningslunch deze dag. De kin-
deren hoeven dus alleen eten mee te nemen voor de 
eerste pauzehap. 
Het is leuk als alle kinderen tijdens de koningsspelen in 
het oranje naar school komen. Dit kan een oranje shirt 
zijn, maar denk ook aan bijvoorbeeld gekke pruiken, 
schmink of oranje sieraden. 

 Op de dag van de koningsspelen viert juf Mariska haar 
verjaardag. 

 Donderdag 18 april is het paasontbijt. We zijn nog op 
zoek naar 1 hulpouder voor in de klas. Wie komt er 
gezellig helpen en mee eten? 

 Weekbeurt: Chuillie en Yaella 



Groep 5 

Door Ton Musters 

 Huiswerk: Dinsdag 9 april redactiesommen blad 26 
Donderdag 11 april redactiesommen blad 27 

 Goede doel: Deze week hebben we 1,30 opgehaald 
 Schoolvoetbal woensdag 10 april voor de groepen 5 en 

6. We voetballen bij V.V. Capelle en de leerlingen 
moeten zelfstandig naar het veld komen. Kinderen die 
niet meevoetballen worden gewoon op school ver-
wacht. 

 Donderdag 11 april toets over In weer en wind De 
leerlingen hebben een leerblad mee naar huis ge-
kregen. 

 We kunnen nog steeds ouderhulp gebruiken voor de 
Koningsspelen. U kunt uw naam invullen in de hal bij 
de ingang van de school.   

 

Groep 6 

Door Renate Hagendijk 

 Deze week hebben we € 0,50 opgehaald voor het 
goede doel. Spaart u volgende week weer mee? 

 Woensdag 10 april hebben groep 5 en 6 schoolvoetbal. 
De kinderen die meedoen hebben hierover een brief 
gekregen. De kinderen die niet meedoen worden 
gewoon verwacht op school. 

 We zijn nog dringend op zoek naar ouders die kunnen 
helpen met de koningsdagspelen op 12 april. 

 Huiswerk: maandag 8 april topotoets Gelderland 
nieuwsrekenen som 2 en 3, dinsdag redactieblad 28 
som 1-5, donderdag som 6-10. 

 Weekbeurt: Levi en Edze 
 

Groep 7 

Door Bianca Timmers 

 Weekbeurt: Hadi en Zekeriya 
 Huiswerk: maandag onderwerp spreekbeurt inleveren, 

dinsdag redactiesommen blad 18 som 6 t/m 10 en 
Topotoets Spanje/Portugal, donderdag redsommen blad 
19 som 1/5 

 DVS: We hebben het deze week gehad over hoe de 
kinderen een steentje kunnen bijdragen in de klas en 
op school. Zij zijn met ideeën gekomen en met een 
aantal hiervan gaan we volgende week aan de slag. 
Daarnaast zijn er ook een aantal nieuwe commissies 
bedacht, waar we volgende week mee gaan werken. 
Zoals een feestcommissie, die gaat bedenken hoe de 
feesten eruit gaan zien en wat ze daar voor nodig 
hebben bijvoorbeeld. 

 maandagochtend gaan wij naar het IJsselcollege, waar 
wij een techniekles zullen krijgen. 

 woensdag was het schoolvoetbal. De kinderen hebben 
ontzettend fanatiek en leuk gespeeld, maar helaas was 
dit niet genoeg om door te gaan naar de finale. 

 Jeeee alle kinderen zijn geslaagd voor het verkeers-
examen! Wat hebben jullie het goed gedaan, gefelici-
teerd groep 7! 

 

Groep 8 

Door Linda Haagsma 

 De weekbeurt is voor: Adaime en Luca. 
 9 april is juf Linda jarig. Zij zal een deel van de dag ook 

haar verjaardag vieren in de klas. Ook zullen we verder 
gaan met het oefenen voor de musical. Op naar een 
gezellige dag! 

 Huiswerk: maandag tellers en noemers opdracht 114, 
115,116, voor di redactieblad 26 6 t/m 10, voor wo 
raak 23, voor do redactieblad 27 1 t/m 5. 

 Het schoolvoetbaltoernooi was erg gezellig. Er werd 
fanatiek en sportief gespeeld. Kijkt u ook eens op de 
site voor een verslag. Als dank voor hun deelname 
hebben alle kinderen een vaantje gekregen. Ook een 
bedankje aan alle ouders die kwamen kijken. Gezellig 
dat u er was! 

 In de klas zijn we aan het oefenen met oude taken van 
de eindtoets. Zo leren de kinderen de vraagstelling, 
weten ze hoe zo’n boekje eruitziet en worden misschien 
de zenuwen wat minder. 

 We zijn gestart met blok 5 van Vreedzaam: we dragen 
allemaal een steentje bij. In de eerste les hebben we 
geleerd wat democratie is, hoe een regering werkt en 
of we zelf weleens het initiatief nemen. 

 Voor de komende periode staat er weer een werkstuk/ 
spreekbeurt op het programma. Bij de laatste ronde 
mogen de kinderen zelf kiezen wat ze willen doen: of 
een spreekbeurt of een werkstuk. Donderdag 11 april 
moet de keuze en het onderwerp bekend zijn bij de juf. 
Donderdag 18 april moet iedereen zijn/haar hoofdstuk-
indeling laten zien aan de juf. In de week van 27 mei 
en 3 juni zullen de spreekbeurten gehouden worden en 
de werkstukken moeten uiterlijk 6 juni ingeleverd 
worden. 

 Vrijdag 12 april zullen we meedoen aan de Konings-
spelen. We openen de dag met een dans. Daarna gaan 
we aan het werk in de klas. We sluiten de dag af met 
een lunch en een spelcircuit. 


