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Eu Schoolfruit: 

Vanaf maandag 15 november doet de hele school 
(groep 1 t/m 8) weer mee aan het  
schoolfruit programma. EU-schoolfruit is een 
Europees voorlichtingsprogramma dat de nadruk 
legt op het eten van voldoende groenten en fruit.  
Door EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs 
om verschillende soorten groenten en fruit te eten. 
Dat is niet alleen gezond, maar ook gezellig!  
De kinderen krijgen op drie vaste dagen in de week 
(woensdag, donderdag en vrijdag) gedurende 
twintig weken een portie groente of fruit uitgereikt 
tijdens de ochtendpauze om gezamenlijk in de klas 
op te eten. We starten hiermee in week 46 (15-19 
november 2021).  
U hoeft uw kind geen extra fruit mee te geven, want 
het krijgt fruit op school. Het EU-
schoolfruitprogramma loopt tot 22 april 2022. 

  

 

 Nationaal schoolontbijt: 

Ook dit jaar gaan op duizenden basisscholen in heel 

Nederland meer dan een half miljoen kinderen 

samen ontbijten. Dat gebeurt tijdens de 19e editie 

van Het Nationaal Schoolontbijt op vrijdag 5 

november.  

 

  

Voor een kleine bijdrage per leerling, krijgen we 
een compleet ontbijt aangeboden.   
Met dit gezamenlijke ontbijt en het bijbehorende 
speciale lesmateriaal wordt het belang van een 
gezond ontbijt op een leuke en leerzame manier 
onder de aandacht gebracht. Met de bijdrage 
steunen we tevens een goed doel. Elk jaar kiest het  
Nationaal Schoolontbijt een goed doel dat draait 
om het welzijn en de gezondheid van kinderen.  
Meer informatie over het Nationaal Schoolontbijt 
vindt u op www.schoolontbijt.nl 
 
We willen graag het ontbijt combineren met een 
pyamaparty.   Zou u uw kind in pyjama op school 
willen laten komen?  
(Niet vergeten om een tas met gewone kleren mee 
te geven!) 
 
 
 

             
  

 

 

 
 
  

 

Sinterklaas:  
Ook in 2021 gaat de landelijke intocht van  
Sinterklaas door. Maar vanwege het corona 
virus wil men voorkomen dat er bij de aankomst 
van Sinterklaas massa’s mensen en blije kinderen 
aanwezig zijn.  
Het blijft dan ook geheim waar Sinterklaas het 
land binnenkomt, meldt de NTR op haar website.  
Het stoomschip van Sinterklaas meert op 
zaterdag 13 november 2021 weer in Nederland 
aan. Vanaf dinsdag 16 november start het thema 
Sinterklaas.   
De verlanglijsten van onze leerlingen voor  
Sinterklaas moeten eerder bij hem bekend zijn, 
dan in voorgaande jaren. Dit in verband met de 
verwachte schaarste aan kinderspeelgoed. 
De leerlingen krijgen binnenkort een catalogus 
van de Top 1 Toys en een verlanglijstje mee naar 
huis en kunnen voor de waarde van 10 euro 
cadeautjes uitzoeken.   
De verlanglijstjes dienen uiterlijk vrijdag 12 
november weer ingeleverd te worden op school!   
Sinterklaas zal zijn best doen om de wensen van 
de kinderen te vervullen. 
 
De leerlingen van groep 7 en 8 mogen zelf een 
cadeautje kopen ter waarde van 10 euro voor de 
leerling die hij of zij via lootjes trekken heeft 
gekozen. Deze 10 euro dient eerst zelf 
voorgeschoten te worden.  
Bij inlevering van de kassabon(nen) in een gesloten 
envelop voorzien van naam,  
ontvangt U van de ouderraad het geldbedrag terug! 

                        
  

 

http://www.schoolontbijt.nl/
https://www.ntr.nl/site/faq


 
 

  
 Sint Maarten: 
Op donderdag 11 november is het Sint Maarten.  
De voorbereidingen voor het maken van een 
lampion zijn alweer volop aan de gang.  
We gaan met alle leerlingen met zelfgemaakte 
lampionnen langs de deuren om liedjes te zingen. 
Dit zal plaatsvinden binnen onze school.  
En…. ‘s avonds natuurlijk weer langs de deuren 
met mooie (Groningse) liedjes. Veel plezier 
alvast!  
 

 

             
 
 
RSG Clinics: 

De RSG organiseert jaarlijks een kennismaking 
met de school voor groep 8 leerlingen in de vorm 
van Clinics. 
Op donderdag 18 november a.s. gaan de 
leerlingen van groep 7 en 8, net als voorgaande 
schooljaren een dag meedraaien op de RSG.  
Op deze manier krijgen de leerlingen een indruk  
van hoe een RSG-schooldag eruit ziet. 
Ze worden onder schooltijd per bus vervoerd van- 
en naar de RSG. Juf Daphne gaat mee voor de 
begeleiding. 
 
 

 
 

 

Rabobank Clubsupport: 
 

Namens alle leerlingen, 
leerkrachten, de ouderraad  
en de medezeggenschapsraad van obs De 
Klimop hartelijk dank voor de stemmen die u 
heeft uitgebracht op obs De Klimop via Rabo 
Clubsupport! 
 
We hopen op een mooi geldbedrag dat ten 
goede zal komen voor speelmaterialen op het 
schoolplein of een ander door de leerlingen 
gekozen doel. 
 
 

 
  

 

 

 

                           

“Zien”-gesprekken: 

Op  dinsdag 16 , woensdag 17, donderdag 18 en 
vrijdag 19 november vinden er oudergesprekken 
plaats. U wordt u uitgenodigd voor een ouder-
(kind)-leerkracht gesprek, dat in het teken zal 
staan van de sociaal emotionele ontwikkeling  en 
het welbevinden van uw kind(eren).  De 
zogenaamde “Zien”-gesprekken. 
Vanaf groep 5 worden deze “ Zien”- gesprekken 
in de vorm van een driehoeksgesprek 
aangevlogen.  
Een driehoeksgesprek is een gesprek waarbij 
leerkracht, ouder(s) en kind samen om tafel 
zitten.  
De bedoeling is om in dit gesprek te vertellen 
hoe wij de sociaal emotionele ontwikkeling van 
uw kind zien, hoe de kijk van u als ouders op uw 
kind is en of we dan op één lijn zitten. Wat van 
belang is, is dat uw kind hierbij ook aanwezig is, 
of liever gezegd, deelneemt aan het gesprek. 
Door de gesprekken op deze manier vorm te 
geven, willen wij bij deze gesprekken, naast 
ouders, juist ook de kinderen actief betrekken. 
Het gaat tenslotte om hún ontwikkeling!  
  
De “Zien”-gesprekken kunnen pas plaatsvinden 
als er een goede voorbereiding is geweest.  
We willen u dan ook met “klem” verzoeken om 
de vragenlijst van tevoren goed door te nemen 
en in te vullen.  Zonder ingevulde vragenlijst 
kan er helaas geen gesprek plaatsvinden. 
 
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. 
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In het verschiet 
 
Woensdag 1 december - Cursus juf Daphne 
Vrijdag 3 december - Sinterklaas op school 
Maandag 6 december - MR-overleg 
Dinsdag 7 december - IB-overleg (juf Anneke) 
Woensdag 8 december - Cursus juf Daphne, 
                             Juf Melissa en juf Ester 
Dinsdag 14 december - GMR overleg 
Woensdag 15 december- DIB-overleg 
Donderdag 16 december- MT-overleg (juf Marjan) 
    Teamoverleg 
Woensdag 22 december- Kerstviering 
Donderdag 23 december- Studiedag personeel 
    Alle leerlingen vrij! 
Vrijdag 24 december - Studiedag personeel 
    Alle leerlingen vrij! 
 
 

Kerstvakantie van zaterdag 25 december 
t/m 

zondag 9 januari 2022 
 
 
 
 
 
        
          
 

Studiedag personeel:   10 november 2021 
Op woensdag 10 november zijn alle leerlingen 
vrij in verband met een studiedag voor het 
personeel over de methode voor  
wereldoriëntatie, “ Davinci”. 
 
 

Studiedag personeel:   15 november 2021 
Op maandag 15 november zijn alle leerlingen vrij in 
verband met een studiedag voor het personeel over 
Expliciete Directe Instructie. (EDI) 
 

 
 



 
 

  

maandag 
 

dinsdag 
 

woensdag 
 

donderdag 
 

vrijdag 
 

zaterdag 
 

zondag 
 

1  juf Marjan afwezig 
  (obs W. Lodewijck) 

2 3   Cursus juf Anneke 
 
ochtend juf Marjan 
afwezig (obs W. Lodewijck) 

4  MT-overleg 
   (juf Marjan afwezig) 
middag: juf Marjan 
afwezig  (obs Willem 
Lodewijck) 

5  
Nationaal 

Schoolontbijt 
 
 

6 7 

8  Landelijke IB-dag 
(juf Anneke/juf 
Marleen/juf Marjan 
afwezig) 

9   juf Marjan afwezig 
    (obs W. Lodewijck) 

10  Davinci dag Zwolle 
   
  Alle leerlingen zijn vrij! 
 
 

11    Sint Maarten 

    

12    Oud papier 
 
   Inleveren  
  Verlanglijstjes 
 
  juf Marjan afwezig 
  (obs W. Lodewijck) 

13    Intocht 
      Sinterklaas 

 

14 

15   Studiedag 
        Personeel 
 
Alle leerlingen zijn 
vrij! 
 

16  Sint catalogus mee 
 

“ Zien” -gesprekken 
 

       juf Marjan afwezig 
  (obs W. Lodewijck) 

17 
 

“ Zien” -gesprekken 
 

       juf Marjan afwezig 
  (obs W. Lodewijck) 

18   juf Marjan afwezig 
       (cursus 10.00-17.00u) 
 

“ Zien” -gesprekken 
 

Cursus juf Marleen 

19 
 

“ Zien” -gesprekken 

20 21 

22 23    IB-overleg  
        (juf Anneke) 
 

Cursus juf Willemien 
 

      juf Marjan afwezig 
  (obs W. Lodewijck) 

 

24   Teamoverleg 
 
      Schoen zetten 
 

Cursus juf Willemien 
 

25  MT-overleg + bestuur 
      (juf Marjan afwezig) 
 
 

26  juf Marjan afwezig 
        (obs W. Lodewijck) 

27 28 

29  juf Marjan afwezig 
   (obs W. Lodewijck) 

30 
Nieuwsbrief 
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