
 

 Datum: 20 maart 2020, Nr. 28 

 

20 maart   -   Anna Belle van Asperen  
              23 maart   -   Mitch de Jong     
              27 maart   -   Ted den Hartog      

 
Coronavirus 
De ontwikkelen m.b.t. de verspreiding van het Coronavirus volgen elkaar  
in hoog tempo op. Maatregelen om het virus te beteugelen worden steeds  
verder aangescherpt. Afgelopen weekend viel uiteindelijk het besluit om  
alle scholen t/m 6 april te sluiten. En dat heeft nogal wat consequenties.  
Als leerlingen niet naar school kunnen, moet tenminste een van de ouders/ 
verzorgers ook thuisblijven van het werk. Als dat niet kan, moet anderszins  
opvang geregeld worden. Dat is niet in alle gevallen even gemakkelijk en  
dat realiseren we ons maar al te goed. Vooralsnog is dat bij een ieder gelukt.  
Mocht er in de komende tijd toch een probleem ontstaan bij het regelen van opvang voor uw kind(eren), dan 
kunt u dat bij ons melden. We zoeken dan samen naar een oplossing. 
Ook voor de leerkrachten is er een bijzondere situatie ontstaan. Van hen wordt nu verwacht om de leerlingen 
op afstand te laten werken aan schooltaken. De eerste twee dagen van de schoolsluiting zijn gebruikt om 
samen de consequenties op een rij te zetten, de te volgen aanpak te bespreken en voor alle leerlingen een 
lesaanbod samen te stellen. Dinsdagmiddag rond het middaguur konden we de ouders/verzorgers en de 
leerlingen daarover informeren. Inmiddels zijn de leerlingen lekker bezig met hun werk. Uiteraard monitoren 
we tijdens de reguliere schooltijden hoe het werken op afstand verloopt. Ook voor ons een geheel nieuwe 
ervaring. Tot nu toe zijn we erg tevreden hoe een en ander verloopt. We zijn trots op onze leerlingen, die heel 
goed omgaan met deze situatie. Laten we er met zijn allen voor zorgen dat dat zo blijft.  
 

Communicatie rondom thuis werken 
                                        Nu alle leerlingen thuis aan het werk zijn met schooltaken, is het voor de leerkrachten  
                                        niet mogelijk om van elk kind te zien onder welke omstandigheden het werk gedaan  
                                        wordt en hoeveel en welke hulp verleend wordt. Wij vertrouwen er op dat iedereen  
                                        zoveel mogelijk zijn of haar werk zelf maakt. Hulp vragen mag natuurlijk, voorzeggen  
                                        heeft geen nut. Zeker bij de leerlingen die met Gynzy digitaal aan het werk zijn, is het  
                                        belangrijk dat zij zelf de antwoorden geven.  
                                        Het systeem baseert namelijk het aanbod op basis van voorgaande resultaten. Bij veel 
goede antwoorden volgt een moeilijker aanbod, bij wat meer foute antwoorden wordt het aanbod ook wat 
vereenvoudigd. Zo biedt het systeem de oefenstof zo goed mogelijk op maat aan. Voor ons is het ook 
belangrijk om een realistisch beeld van de vorderingen te krijgen, zodat adequate hulp kan worden geboden. 
Communicatie over het werk is tijdens de reguliere schooltijden via de mail mogelijk met de eigen leerkracht. 
De gegevens daarvoor heeft u al ontvangen. Voor midden- en bovenbouw ontvangen de leerlingen vandaag  
de weektaak voor de komende week. Voor de onderbouwleerlingen moet het werkpakket van deze week op 
maandag 23 maart a.s. tussen 9.00 en 12.00 uur op school worden ingewisseld voor een nieuw pakket. Als u 
zelf niet in de gelegenheid bent om te komen, kunt u aan een van de andere ouders/verzorgers vragen om het 
pakketje van uw kind om te ruilen. We moeten elkaar in deze periode een beetje helpen. 
Wij waarderen het bijzonder dat we in deze turbulente tijden zoveel begrip ontvangen van onze achterban. 
 

 



 

 

 
Spelletjes middag voor (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen van 6-12 jaar, én ouders 
De spelletjesmiddag die in De Kletskop van vorige week werd aangekondigd, is i.v.m. perikelen omtrent het 
Coronavirus uitgesteld. 
Zie verder de flyer die is bijgevoegd bij De Kletskop. 

 
Dit jaar geen IEP-eindtoets 
                                                                     Deze week heeft minister Slob bekend gemaakt dat alle leerlingen van 
                                                                     groep 8 geen Eindtoets hoeven maken. Door de maatregelen die 
                                                                     genomen zijn om het Coronavirus te beteugelen hebben scholen  
                                                                     momenteel andere prioriteiten waar hun aandacht naar toe gaat. Het 
goed op poten zetten en monitoren van afstandsonderwijs vraagt alle aandacht. We weten op dit moment ook 
nog niet hoelang de scholen gesloten zullen blijven. Voorlopig is dat t/m 6 april, maar het is niet uitgesloten 
dat die periode verlengd gaat worden. 
Voor de overstap van de basisschool naar het VO heeft het annuleren van de Eindtoets geen gevolgen. Het 
schooladvies is door de school al gegeven en was altijd al leidend. De aanmeldingen voor het VO zijn allemaal 
al de deur uit. Uiteraard houden wij hierover contact met de “groep-achters” en hun ouders/verzorgers. 
Zie ook bijgevoegde brief van minister Slob. 

Facebook-pagina Obase De Klimop 
Niet alleen via De Kletskop wordt u op de hoogte gehouden van wat er zoal speelt op school, ook op  
Facebook worden vrijwel wekelijks foto's van activiteiten geplaatst. Onze facebook-pagina vindt u hier.      
Ook op onze website kunt u terecht voor meer algemene informatie:   www.deklimop.obase.nl     
 
                            Agenda  
                            Do.     9-4:     Paasontbijt 
                            Vr.    10-4:     Studiedag (leerlingen vrij) 
                            Woe.15-4 en do.16-4:  IEP-toets gr.8  gaat niet door 
                            Ma. 20-4  t/m  di.5-5:  Meivakantie 
 

 
Nieuws uit groep 1-2-3 

Thuis werken 
Dinsdag hebben alle kinderen een werkboekje gekregen om thuis mee aan de slag te gaan. Het thema waar we 
aan werken is 'Ben ik in beeld?' en de eerste week gaat het over de fotograaf. De juffen zijn heel benieuwd of 
het gelukt is met de werkjes en of de kleurplaten mooi zijn geworden. Leuk om via Whatsapp af en toe wat van 
jullie te horen. Heel leuk, al die foto's van hard werkende en spelende kinderen, want we missen jullie! 
Misschien willen jullie volgende week wel een filmpje maken - we hebben het tenslotte over ' filmen' - en naar 
de juffen sturen? 

Werkpakketjes omwisselen 
Maandag mag tussen 9 en 12 uur het werk van alle kinderen op school ingeleverd worden en weer een nieuw 
werkboekje opgehaald worden. Dit keer zal het gaan over filmen, televisie en vormen.  

Gynzy 
Nieuw voor de kleuters: aan Gynzy is nu ook de 'kleuter' wereld toegevoegd (een groene bol). Hierin kunnen 
de kinderen aan beginnende gecijferdheid en geletterdheid werken. De inloggegevens zaten bij het pakketje 
wat jullie dinsdag hebben gekregen. Veel plezier ermee! 

 

 
 
 
 
  

https://www.facebook.com/Obase-De-Klimop-1793034121013633/
http://www.deklimop.obase.nl/


 

En verder……….. 
 
 
Filmmiddag DAC 
Op zaterdag 21 maart organiseert de DAC weer een filmvoorstelling in dorpshuis Trefpunt de Dorsvloer. Om de 
film zoveel mogelijk af te stemmen op de interesses van de kinderen zijn er maar liefst drie voorstellingen: 
 
1. Voor de kinderen tot 7 jaar tussen 12.30 en 14.45 uur. 
2. Voor de kinderen van 7 tot 11 jaar tussen 15.00 en 17.15 uur. 
3. Voor de jeugd vanaf 12 jaar tussen 17.30 en 19.45 uur.  
 
Naast een film is er ook drinken, pannenkoeken en wat extra’s.  

 
Opgeven bij Saskia Kloet (Nieuwe Schoolstraat 1) uiterlijk vrijdag 13 maart a.s. Bijdrage: € 3,00. 
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