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Thema 
De afgelopen periode zijn we bezig geweest met het 
thema ‘Hoera een baby’! Gezellig buiten wandelen met 
een kinderwagen, flesjes geven en op verschillende 
groepen waren er mooie foto’s te zien van de kinderen 
als baby! Ook hebben we meegedaan met de 
wandelvierdaagse! De sfeer was reuze gezellig en de 
kinderen hebben genoten! Hierover gaat u nog meer 
lezen in deze nieuwsbrief! 
Het volgende thema waar we mee bezig gaan is: 
Zomer!  
 
Oranje Tulp 
Hierbij weer een berichtje vanuit de Oranje Tulp! 
Afgelopen maand hebben we feest gevierd! Collin is 4 
jaar geworden en Yenthe is ook alweer 3 jaar! Juf 
Esther is weer een jaartje ouder! 
Binnen de groep hebben we gewerkt over het thema 
‘Hoera een baby’. Dit is voor sommige kinderen 
herkenbaar, omdat ze zelf broertjes of zusjes hebben 
of binnenkort een broertje of zusje krijgen! De 
kinderen waren druk met het Nijntje huis en we 
hebben boekjes gelezen over baby’s! Ook de 
poppenwagen en het poppenbedje waren in trek  
 
Daarnaast hebben we in mei met de wandelvierdaagse 
meegedaan!  
 
We willen Martha, onze nieuwe zwemvrijwilliger 
welkom heten op de groep. We hopen samen veel leuke 
en gezellige zwemuurtjes te beleven! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Yenthe is ambassadeur van Stichting Opkikker. Hiervoor 
verzamelt Yenthe met haar ouders cartridges en gsm’s 
in! Via deze weg willen we jullie hiervan op de hoogte 
brengen. Mochten jullie thuis ook oude gsm’s of 
cartridges hebben, zouden jullie deze dan willen 
afleveren bij de Oranje Tulp?  
 
Gele Zonnebloem 
Hier een berichtje van de gele zonnebloem, 
We zijn de afgelopen tijd weer druk bezig geweest met 
het thema Baby. Tijdens de kring hebben we liedjes 
geluisterd over een baby en ondertussen mochten we 
een pop vasthouden. Sommige kinderen vond het zo 

leuk dat ze de pop niet door wilden geven😉 
We gebruiken nu de beweegliedjes van Jitske ook in de 
kring. Zo horen de kinderen de liedjes elke dinsdag bij 
de muziekles en elke ochtend tijdens de kring. 
Met het mooie weer zijn we veel 
naar buiten geweest. Lekker 
bewegen op het pleintje, ieder op 
zijn eigen manier. En we zijn op een 
woensdagmorgen met een paar 
kinderen naar de kinderboerderij 
geweest. Dat was erg gezellig. 
3 juni kwam er een fotograaf op 
onze groep. Een aantal kinderen zijn 
op de foto geweest. Ze vonden het 
erg leuk om te poseren voor de 
camera. 
En we hebben afscheid genomen van Evi. Zij is 
overgegaan naar de Rode Roos. We hebben van Evi een 
mooie nieuwe hangschommel gekregen. Hier zijn we 
erg blij mee. Evi, veel plezier op de Rode Roos! 
Groetjes,  
van de gele zonnebloem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Paarse Krokus 
Hallo allemaal 
De afgelopen maanden hebben we geknutseld en 
liedjes gezongen over het thema ‘baby’.  
We zijn ook druk geweest met een Moeder- en 
Vaderdag cadeautje, zelf een cadeautje inpakken was 
een hele onderneming; wat plakt dat plakband toch 
aan de vingers!  
In mei hebben we meegedaan aan de Amandelboom 4-
daagse, iedereen heeft goed zijn best gedaan en is 
beloond met een cadeautje.  
 20 mei was de schoonmaakavond;, we willen de ouders 
die geholpen hebben, bedanken voor hun hulp. Onze 
groepsruimte is weer lekker schoon!  
28 mei hebben we de verjaardag  van Pepijn  gevierd, 
hij is 5 jaar geworden. De kinderen hebben een leuke 
traktatie gekregen.  
In juni komt Meike voor 4 weken bij ons stagelopen op 
de groep. We hopen dat ze een leuke en leerzame 
snuffelstage heeft.  
Wisten jullie ook dat de kinderen van de Paarse Krokus 
veel plezier beleven aan het spelen met klei?  
Voelen, kneden en mooie dingen maken. Ieder op zijn 
eigen manier.  
24 juni start het thema ‘zomer’; we hebben buiten al 
een paar keer genoten van lekker zonnig weer en 
spelen met water.  
Met de zomer komen ook de vakanties eraan. We willen 
iedereen alvast een fijne vakantie wensen. 
 
Zonnige groet van de Paarse Krokus 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Witte Waterlelie 
De afgelopen periode hebben we regelmatig genoten 
van het lekkere weer. We zijn 
veel bij de speeltuintjes, op het 
grote en kleine plein geweest . 
Met stoepkrijt maakten we mooie 
kunstwerken op het kleine plein, 
zoals op de foto te zien is. Van 
papier maakten we ook 
kunstwerken; hiervoor oefenden 
we  
vaak met knippen bij het thema 
“baby”. We  zijn lief geweest 
voor de babypop  door de pop  in 
bad te doen , de  fles te geven en 
te verschonen. We zagen ook 
liefde tussen onze begeleidster Henrieke en haar man 
Huub, toen ze vrijdag 14 juni trouwden. Ze 

kwamen  even bij ons in de groep om samen met ons 
taart te eten. Wat zagen ze er mooi uit! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stergroep Prisma 
Afgelopen weken hebben de kinderen van de Stergroep 
op het Prisma niet stil gezeten. Er stonden een hoop 
leuke activiteiten op het programma. Zo hebben 
verschillende kinderen meegelopen met de 
avondvierdaagse. Dit vonden ze erg leuk en ze hebben 
goed hun best gedaan. Aan het eind kregen ze een 
mooie medaille. Ook hadden wij vrijdag 14 juni groot 
feest. Henrieke ging namelijk trouwen! Wat zag ze er 
prachtig uit! In een mooie auto kwam ze samen met 
Huub op de Klim-op. Veel kinderen van de Klim-op 
stonden buiten het bruidspaar op te wachten. Onder de 
versierde bogen door liepen Huub en Henrieke zo naar 
binnen. Als groep hadden wij een mooi cadeau gemaakt 
die wij aan Henrieke en Huub gingen geven. Ook was er 
een lekker gebakje die wij hebben opgegeten. ’s 
Middags zijn wij met de bus naar het gemeentehuis 
gegaan waar wij mochten zien hoe Henrieke en Huub 
elkaar het ja-woord gaven. De kinderen wisten al een 
aantal dingen over trouwen aangezien wij de afgelopen 
weken over het thema trouwen gewerkt hebben. De 
gebaren kenden wij hierdoor goed en ook wisten de 
kinderen goed te vertellen dat Henrieke een mooie jurk 
zou dragen. Het was een super leuke dag! Henrieke en 
Huub, veel geluk samen!! 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Rode Roos 
Hoi allemaal, 
Hierbij een nieuws berichtje vanuit de Rode Roos. Wij 
hebben veel nieuwe dingen om te vermelden. Zo 
hebben wij bijvoorbeeld een leuk uitje gehad naar de 
Stadshoeve in Zwolle omdat Rianne, Petra en Wieke 
jarig zijn geweest! Hier hebben wij gekeken bij de 
dieren, er was een speeltuin en speelkasteel waar wij 
leuk konden spelen en natuurlijk hebben we ook lekker 
geluncht op het buiten terras. 



 

 

 
Daarbij hadden wij nog een feestje, maar dan wel met 
een dubbel gevoel; Jeroen 
werd 18 jaar en dit hebben 
we gevierd. Ook moesten 
we helaas afscheid van hem 
nemen. Wij wensen Jeroen 
veel plezier op zijn nieuwe 
dagbesteding in 
IJsselmuiden! 
 
Na een stage periode is Evi vanaf Juni onze nieuwe 
Rode Roos. Jeanet komt 2 ochtenden met haar mee. 
We hopen dat Evi snel gewend is en een fijne tijd heeft 
bij ons. 
 
We zijn sportief geweest; met de hele groep hebben 
wij mee gedaan met de wandel4daagse samen met de 
Amandelboom. We hadden er mooi weer bij en het was 
gezellig. Ook zijn we erg verwend en was het defilé 
feestelijk met de ouders die langs de kant stonden. 
 
Tot slot hebben wij het thema ‘Hoera een baby!’ 
afgerond en hebben wij zin om te starten met het 
nieuwe thema ‘Zomer’. 
Wij wensen iedereen een fijne vakantie toe!!! 

 
 
 
Roze Anemoon 
Hallo allemaal, 
Hoera bij ons is een echte baby 
geboren! Metin is grote broer 
geworden van een zusje:  
Ecrin Ela! Het gaat goed met moeder 
en kind, en ook Metin is blij. Verder 
hebben wij als groot nieuws dat  
Jaleesa  op dit moment in Amerika 
zit. Ze gaat hier o.a. op bezoek naar 
haar grote zus en maakt er een 
leuke vakantie van! Verder zijn 
we op de foto gezet en hebben 
ons beste beentje voort gezet in 
de wandelvierdaagse. Ook  
 
genieten wij van het buiten 
spelen. Op het grote plein kunnen wij ons  heel goed 
vermaken met de zandbak, schommels, trampoline 
maar ook rond lopen of rijden en lekker in het zonnetje 
of schaduw zitten. Ook gaan wij geregeld een rondje 
wandelen. We kijken uit naar de motordag op 3 juli en 
zullen in die weken erna jammer genoeg afscheid gaan 
nemen van onze stagiaires Jan-Pieter en Renate, wij 
zullen hun erg gaan missen!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groene Klaver 
Op 24 mei is onze juf Saskia is met haar Thijs 
getrouwd! Wij gingen met de groep naar Elburg en 
wachtten hun op bij het gemeentehuis. Wat waren ze 
mooi en wij waren ook zo mooi! We gingen taart eten 
bij Aan de Gracht. Wat een feest! 
We wensen Saskia en Thijs heel veel liefde en geluk! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We hebben in de afgelopen 
periode gewerkt over het  
thema BABY. Zo hebben we 
een pop in bad gedaan,  
babyfruit en babyspaghetti  
geproefd en zelfs 
een luier verschoond! 
 
Rishayro is jarig geweest.  
Hij heeft zijn verjaardag met ons 
gevierd op 11 juni, hij is 10 jaar geworden. 
Van harte gefeliciteerd Rishayro! 
 
Het thema waar we nu aan gaan  
werken is het thema zomer. 
We wensen iedereen een hele fijne  
vakantie! 
 
Blauwe korenbloem 
Zomer! 
Langzaamaan wordt het steeds mooier weer, we gaan 
weer richting de zomer. Dit betekend dat we veel 
buiten kunnen zijn. Lekker wandelen of lekker buiten 
spelen in de speeltuin of 
op het grote plein. Op 
het grote plein is de 
grote trampoline een 
favoriet. Hier zijn we 
met zijn allen veel op te 
vinden. In mei was het  



 

 

 
ook tijd voor de wandel4daagse bij de Amandelboom 
waar we als groep aan mee hebben gedaan. Het waren 
een paar gezellige dagen, waarbij we allemaal een 
medaille hebben gekregen 
 
De komende tijd staat er op 
de Blauwe Korenbloem ook 
wel wat te veranderen. Zo 
gaat Sandra met haar 
welverdiende 
zwangerschapsverlof. 
Halverwege juli heeft ze 
haar laatste dag. Daarnaast 
is onze stagiaire Jeanine 
bijna toe aan haar laatste 
stagedag. We hoeven haar 
gelukkig niet te missen, ze 
gaat als invaller aan de slag 
binnen de Klim Op.  
 
Groetjes de begeleiding en kinderen van de Blauwe 
Korenbloem 

Linq groep 
Hier een berichtje uit de Linq groep! 
Met koken hebben we de afgelopen weken aandacht 
besteed aan vlees bereiden. Zo hebben we geoefend 
met het maken van een overheerlijk (gezond)broodje 
hamburger en kunnen we ook al heel goed zelf 
gehaktballen draaien en bakken! Dit komt vast van pas 
als de BBQ’s straks weer aangaan met dit mooie weer. 
Uiteraard maken we ze zo gezond mogelijk dus we 
hebben ook veel aandacht besteed aan het snijden en 
schillen van diverse groentes waarmee we onze 
broodjes dan kunnen beleggen.  
 
Kleine kinderen worden groot zeggen ze wel eens. Nu is 
dit in het geval van Thom ook écht zo 
 
Thom gaat na 10 jaar afscheid nemen van de Klim Op. 
We hebben na een intensief stage traject een heel 
mooie plek gevonden voor hem op de 
Stormgieter. Hier kan Thom heerlijk 
buiten aan de slag met diverse 
werkzaamheden die hij leuk vindt. We 
wensen hem heel veel succes en 
hopen dat hij daar snel zijn weg 
vindt. Thom neemt afscheid, maar we 
hebben ondertussen ook een nieuwe 
cliënt op de groep.  
 

 
Joy van Baaren zit vanaf eind april bij ons op de groep. 
We hopen dat ook zij snel haar plek vindt.  
 
Tot de volgende keer! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Logeerhuis 
Wat hebben we de afgelopen tijd weer veel 
‘bijzondere’ dagen gehad! 
Met de Kamperfoelie hebben we hier dan ook veel 
aandacht aan besteed.  
 
Tijdens het extern logeren in de 
Hoeve in Beetsterzwaag en ’t  
Boshuus in Arnhem werden we 
tijdens Moederdag verwend met  
een ontbijtje, wat gesponsord 
werd door de Mac Donalds.  We 
hebben genoten van croissantjes, 
yoghurt, pannenkoekjes en jus 
d’orange. Dat was smuller zeg! 
Met een groepje logees zijn we in 
mei op een zaterdag naar Burgers Zoo geweest.  
Hier hebben we heel veel dieren gezien: apen, 
olifanten, pinguïns, leeuwen en nog 
veel meer!  
 
Het einde van het schooljaar 
nadert… Dit betekend dat we zo 
langzamerhand afscheid gaan 
nemen van onze stagiaires.  
Melissa, Robin, Eefke en Joanne; 
ook via deze weg willen we jullie 
hartelijk bedanken voor jullie inzet 
afgelopen tijd. Heel veel succes met wat jullie nog 
gaan doen! 
 
Groetjes van de Kamperfoelie  

 

Vragen 
Heeft u vragen aan De Klim-Op?  
Wij zijn bereikbaar op: 038-3315114 
Voor vragen aan begeleiding graag bellen voor 09.00 of 
na 15.30 uur. 
 
Heeft u nieuws of tips voor in de nieuwsbrief?  
Graag voor 19 augustus 2019 sturen naar:  
h.souman@philadelphia.nl  
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