
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. 32 – 14 juni 2019 

 

Locatienieuws 
 

Sparen voor Jantje Beton 

Elke woensdag wordt in de groepen gespaard voor Jantje 
Beton. 
Deze week werd er € 10,82 opgehaald. Hartelijk bedankt 
voor uw gift! 
 

Klassenberichten 
 

Groep 1/2A 

Door Wendy Paaij 

 Voor Jantje beton hebben wij €4,25 opgehaald. Har-
telijk dank voor uw gift! 

 We gaan vanaf volgende week werken over het thema 
zomer, en einde schooljaar. 

 Volgende week woensdag starten we met het afnemen 
van de Cito toetsen bij de kinderen van groep 2. De 
week daarna gaan we op dinsdag verder. we hopen dat 
iedereen die dagen op school zijn. 

 Steeds meer kinderen hoor ik over Squla, wat goed dat 
zij hierdoor thuis ook gemotiveerd zijn om te leren! 
Squla laat kinderen leuk leren in alle vakken, in alle 
groepen van de basisschool. Een volwaardig Squla-
lidmaatschap voor thuis is niet gratis. Squla biedt 
leerkrachten de mogelijkheid om ouders/kinderen 
gratis kennis te laten maken met Squla. Ik kan u gratis 
één maand Squla (t.w.v. 11,95 euro) geven. Deze 
maand is volledig kosteloos voor u en loopt auto-
matisch af. Het enige wat u hoeft te doen is aan mij 
met het mailadres doorgeven waarop u de gegevens 
wilt ontvangen. 

 

Groep 1/2B 

Door Stefanie van der Gaag 

 Steeds meer kinderen hoor ik over Squla, wat goed dat 
zij hierdoor thuis ook gemotiveerd zijn om te leren! 
Squla laat kinderen leuk leren in alle vakken, in alle 
groepen van de basisschool. Een volwaardig Squla-
lidmaatschap voor thuis is niet gratis. Squla biedt 
leerkrachten de mogelijkheid om ouders/kinderen 
gratis kennis te laten maken met Squla. Ik kan u gratis 
één maand Squla (t.w.v. 11,95 euro) geven. Deze 
maand is volledig kosteloos voor u en loopt auto-
matisch af. Het enige wat u hoeft te doen is aan mij 
met het mailadres doorgeven waarop u de gegevens 
wilt ontvangen. 

 Volgende week beginnen voor groep 2 de Cito-toetsen. 
Bij de leerlingen van kleutergroep b worden op de 
volgende dagen de reken- en taaltoetsen afgenomen: 
dinsdag 18 juni, woensdag 19 juni, maandag 24 juni en 
dinsdag 25 juni. Het is belangrijk dat uw kind deze 
dagen op school is en goed uitgerust is. 

 Deze week hadden we het prentenboek 'Tito leeuwen-
temmer' centraal staan. De activiteiten waren aange-
past op dit thema, circus/clown en leeuwen. 

 De letter van deze week was de c van clown/circus. De 
kinderen hebben geleerd dat deze letter op meerdere 
manieren uitgesproken kan worden en hoe de letter 
geschreven moet worden. 

 We hebben deze week €0,60 opgehaald voor het goede 
doel Jantje Beton. Dank u voor de bijdrage. 

 Wilt u kleding van school mee terugnemen? We hebben 
steeds minder kleding op voorraad voor de ongelukjes. 

 

Groep 3 

Door Leonie Abma 

 We hebben deze week 1 euro opgehaald voor het 
goede doel. Bedankt! 

 De Cito toetsen zijn afgenomen. Een aantal resultaten 
is al te zien in het ouderportaal. 

 Kijkt u weleens op de website van de school? Als u 
zoekt bij onze groep kunt u zo nu en dan foto's uit de 
klas zien. 

 Donderdag brengen wij een bezoek aan het Dief- en 
Duifhuisje. Dit kleinste museum van Nederland staat in 
Capelle Middelwatering en wij zullen hier een les vol-
gen. 

 Volgende week woensdag staat juf Saskia voor de 
groep. 

 

Groep 4 

Door Mariska Blitz 

 We hebben deze week € 1,00 opgehaald voor het 
goede doel. Bedankt! 

 De afgelopen 2 weken hebben we de Cito-toetsen 
afgenomen. De resultaten kunt u bekijken in het ouder-
portaal. 

 Maandag is juf Mariska afwezig. Meester Ton staat dan 
voor de groep. 

 Dinsdag hebben we studiemiddag. De kinderen hebben 
die dag les tot 12:00 uur. 

 Weekbeurt: Chuillie en Shafayah 
 

Groep 5 

Door Ton Musters 

 Huiswerk: Dinsdag 18 juni redactiesommen blad 40 
Donderdag 20 juni redactiesommen blad 41 

 Hoera! Op 14 juni (vandaag) is Qeana jarig. Van harte 
gefeliciteerd. 

 De Cito toetsen voor het einde van het schooljaar zijn 
bijna afgerond. Komende week moeten er nog een paar 
worden gemaakt of ingehaald. 

 De spreekbeurten zijn allemaal gedaan. We hebben 
weer verschillende mooie presentaties kunnen zien 
waar we weer  van hebben kunnen leren. 

 

Groep 6 

Door Renate Hagendijk 

 Deze week hebben we € 1,20 opgehaald voor het 
goede doel, bedankt! 

 Zaterdag 15 juni is Iliass jarig, alvast van harte gefe-
liciteerd! 

 Dinsdag hebben de leerkrachten een studiemiddag. Uw 
kind is om 12 uur vrij. 

 Donderdag gaan we op de fiets naar de kinderboer-
derij. We zullen daar van 9 tot 11 uur een les volgen. 
Daarna gaan we weer terug naar school. De kinderen 



hoeven niets extra's aan eten en drinken mee te 
nemen. 

 Huiswerk: maandag 17 juni topotoets Noord-Brabant, 
nieuwsrekenen som 2 en 3. Dinsdag redactieblad 35 
som 6-10 en donderdag blad 36 som 1-5. 

 

Groep 7 

Door Bianca Timmers 

 Weekbeurt: Bilal en Jasin 
 Zaterdag wordt Bilal 11 jaar, van harte gefeliciteerd en 

een heel fijne dag! 
 Huiswerk: dinsdag redactiesommen blad 27 som 1 t/m 

5, woensdag Topotoets Noord-Europa, donderdag red-
sommen 6/10, vrijdag spellingwoordjes 

 Deze week hebben we €0,20 opgehaald voor het goede 
doel. Spaart u volgende week ook weer mee? 

 DVS: deze week zijn we weer verder gegaan met Blok 
6, waarin de kinderen in kleine groepjes op onderzoek 
uitgaan naar geloofsovertuigingen. Zij hebben onder-
zoeksvragen bedacht en gaan volgende week de 
antwoorden hierop zoeken. In Les 5 en  6 gaan zij dit 
aan elkaar presenteren en volgt er een toets. 

 De citotoetsen zitten erop, alle uitslagen zijn vanaf 
volgende week in het ouderportaal terug te vinden. 

 Dinsdagmiddag zijn de kinderen om 12.00 uur uit 
i.v.m. een studiemiddag 

 

Groep 8 

Door Linda Haagsma 

 Weekbeurt is voor: Kasper en Abdel 
 In de klas hebben we 1,40 opgehaald voor het goede 

doel. 
 19 juni is Beatalie jarig. Gefeliciteerd! 
 Huiswerk: voor ma tellers en noemers blz 47, voor di 

redactieblad 32 6 t/m 10, voor wo raak 29, voor do 
redactieblad 33 1 t/m 5, voor vrij Engelse toets over 
les 8. 

 We zijn in de klas met de laatste loodjes bezig. Het 
oefenen voor de musical gaat voorspoedig. 

 Dinsdag zijn de kinderen om 12.00 uit ivm een 
studiemiddag. 

 Ter voorbereiding op het kamp is woensdag 19 juni de 
fietsenkeuring. Alle kinderen moeten deze dag op de 
fiets naar school komen. Eventueel is er woensdag 26 
juni een herkeuring. 

 Vandaag krijgen alle kinderen en info-blad mee voor 
kamp. Zou u dit willen invullen en uiterlijk vrijdag 21 
juni weer mee naar school willen geven? 

 Maandag krijgen de kinderen het kampboekje mee naar 
huis. Mocht u nog vragen hebben, dan hoor ik het 
graag. 

 Vandaag hebben de kinderen ook hun werkstuk/ 
spreekbeurt cijfer te horen gekregen. 


