
1 

 

 

 
 
 

 

Beste ouders en/of verzorgers,  

 

Vanaf afgelopen maandag is de school weer volledig open. We draaien de normale lesuren van 

08:45 tot 14:45 uur. Het is een zware tijd geweest en nog steeds zijn we niet verlost van het 

Coronavirus. 

 

Als directeur ben ik trots op hoe de afgelopen maanden zijn gegaan. We hebben laten zien dat 

we ook in staat zijn samen met de ouders om in een hele moeilijke situatie de kinderen 

onderwijs te bieden. Ik wil eenieder via deze weg bedanken voor zijn/haar inzet. 

 

We hebben besloten dat we de ingangen die we hanteerden tijdens deze moeilijke periode in 

stand houden. Dus elke groep heeft een eigen ingang. 

 

Groep 1, 2 en 3:  Ingang van klas op het schoolplein. 

Groep 4:   Ingang aan zijkant van de school bij de VVE. 

Groep 5:   Ingang op schoolplein, verzamelen bij het stenenmuurtje. 

Groep 6:   Ingang op schoolplein, verzamelen bij fietsenhok. 

Groep 7:   Hoofdingang 

Groep 8:   Hoofdingang 

 

De leerkrachten zullen vanaf 08:30 uur aanwezig zijn bij de ingangen. Ik wil u vragen de 

kinderen op het juiste tijdstip naar school te sturen. Er mogen geen ouders de school binnen 

komen. 

 

Tevens is er een looproute op het schoolplein. U komt binnen via het schoolplein loopt dan 

nadat u uw kind heeft afgezet bij de klas via het sportveld weer terug naar de uitgang. Er 

staan pijlen die de looproute aangeven. 

 

Indien kinderen ziek zijn of leden in het gezin ziek zijn mogen de kinderen niet naar school 

komen. Ook wil ik u vragen om kinderen die in contact zijn geweest met gezinsleden die het 

coronavirus hebben gehad thuis te houden. Dit om het risico tot besmetting zo klein mogelijk 

te maken. 

 

Aangezien er geen ouders de school binnen mogen wordt de overblijf de rest van dit schooljaar 

door het team verzorgd. Vanaf volgend schooljaar zal er wanneer dit weer toegestaan is 

gewerkt worden met overblijfouders. 
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Groep 2 

De leerlingen van groep 2 zijn heel blij om weer hele dagen naar school te gaan. Ze zijn ook 

super blij dat juf(Jolanda) er ook is om ze gezellig bezig te houden. Wij zijn meester Willem 

dankbaar voor de periode dat hij voor de groep was. Dankjewel Meester!! De kinderen die nog 

ziek zijn wensen we beterschap en tot gauw. Wij zijn nu bezig met het thema ‘Kunst’, waarbij 

we schilderen, knutselen, muziek maken en alles wat bij kunst hoort. Super leuk! 

 

Groep 4 

Hallo allemaal, 

Deze week zijn we gestart met de hele groep bij elkaar. 

De kinderen vonden het erg fijn om weer bij elkaar te zijn als één groep en hebben hun 

klasgenootjes ook erg gemist. Het is erg mooi om te zien dat iedereen elkaar helpt en probeert 

samen te werken.  

Sommige kinderen willen thuis nog verder oefenen op Snappet. Dat is helemaal geen probleem 

en mag gewoon. De kinderen mogen dan de volgende vakken oefenen: Taal leerdoelen, Cito 

rekenen, Cito Spelling, woordenschat, technisch lezen.  

 

Groetjes juf Roshni 

 

Groep 5 

De leerlingen en ik (juf Nita) zijn heel blij om elkaar weer gezond terug te zien. De komende 

weken gaan we hard werken aan de methode gebonden toetsen. De meeste leerlingen hebben 

thuis goed kunnen werken. Ze kunnen thuis door blijven werken. Het werkpakket van Snappet 

biedt opdrachten aan voor verrijking/verdieping en extra inoefenen. Uw kind is hiervan op de 

hoogte. In de groep zijn leerlingen die thuis niet lezen. Lezen is heel belangrijk voor uw kind. 

Ga met uw kind naar de bibliotheek of leen een ”zwerfboek” van school. Groetjes juf Nita. 

 

Groep 7: 

 

Na twee maanden thuis zitten is het weer wennen voor de kinderen om naar school te gaan, 

het was voor sommige kinderen nog moeilijk om vroeg op te staan. De kinderen hebben erg 

hard gewerkt thuis, maar zijn toch blij om weer op school te zijn, ook de juf! Nu zijn ze 

allemaal weer samen in de klas en vinden het erg gezellig. 

 

Groep 8  

 

Na 8 weken thuis zitten en werken en 4 weken met halve groepen gewerkt te hebben, kunnen 

we sinds deze week eindelijk weer met de hele groep bij elkaar komen. Er kan veel niet dit 

jaar; geen cito-eindtoets, geen kamp, geen musical e.d. Maar het jaar is nog niet voorbij. We 

hebben nog een paar weken om de puntjes op de i te zetten en ons goed voor te bereiden op 

het nieuwe schooljaar in het Voortgezet Onderwijs. Sommige leerlingen denken klaar te zijn 

met dit schooljaar maar het is wel belangrijk om nog even heel hard te werken om het advies 

wat in januari is gegeven vast te houden en ervoor te zorgen dat er in het VO niet besloten 

wordt dat een leerling door achterstand toch nog een niveau lager moet gaan werken. We 

besteden de laatste weken dus vooral veel tijd aan de zaken bij rekenen, taal en 

(werkwoord)spelling die misschien wat weggezakt zijn en die belangrijk zijn om nog te 

herhalen.  

 

Geen kamp en musical, maar we gaan het jaar en de schooltijd op de Klimop wel goed 

afsluiten. Daar hoor je binnenkort meer over. 

 

Vacature MR:  

Afgelopen week heeft een van de ouders die in de MR actief was zich teruggetrokken vanwege 

drukke werkzaamheden. Hierdoor is er een vacature ontstaan. Wij willen ouders die 

belangstelling hebben om in de MR mee te denken over onze school en de ontwikkeling van 

onze leerlingen te reageren en een mail te sturen naar info@deklimopschool.nl.  

Wij zullen u dan uitnodigen voor een gesprek. 

 

 

Schoolzwemmen: 

Vanaf het schooljaar 2020-2021 zal er alleen nog voor groep 5 schoolzwemmen georganiseerd 

worden. 
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Indeling leerkrachten schooljaar 2020-2021: 

 

Groep 1:  Juf Iris en Juf Marijke 

Groep 2:  Juf Jolanda 

Groep 3:  Juf Fazia en Juf Fabienne 

Groep 4:  Juf Emine 

Groep 5:  Juf Roshni 

Groep 6:  Juf Nita 

Groep 7:  Juf Yvonne 

Groep 8:  Meester Bert 

 

 

 

 

 

Belangrijke data: 
 
10 Juli:  Rapporten mee 

17 Juli:  Laatste schooldag, kinderen na 12 uur vrij. 

31 augustus:  Eerste schooldag. 

 

 

 

Vriendelijke groet, 

 

John Bodmann 

Directeur Obs De Klimop 

j.bodmann@deklimopschool.nl. 
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