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School nog gesloten
Inmiddels zijn de scholen in Nederland al twee weken gesloten en werken de leerlingen thuis aan hun
schoolopdrachten. Midden- en bovenbouw kregen van hun leerkrachten de leerstof digitaal aangeleverd,
terwijl de leerlingen van de onderbouw hun “werkpakketjes” op maandag op school kwamen ophalen. De
leerkrachten proberen achter de schermen steeds een zo goed mogelijk aanbod samen te stellen, zodat de
leerlingen hun kennis en vaardigheden op peil kunnen houden. Ook de zoektocht naar verdere digitale
oplossingen gaat onverminderd door. Vandaag doen de bovenbouwleerlingen een eerste ervaring op met
leskrijgen via een videoverbinding met hun juf. Die mogelijkheden gaan we verder uitbreiden, ook voor de
leerlingen van de middenbouw en mogelijk ook voor de onderbouw. We willen eerst een goed stappenplan
opstellen voor de leerlingen (en hun ouders) om op de juiste manier de
videoverbinding tot stand te brengen. Ook voor ons is dat een nieuw fenomeen.
De komende week zullen de scholen zeker nog gesloten blijven.
Komende dinsdag doet het kabinet uitspraken over het al dan niet heropenen
van de scholen na 6 april a.s. Wij zijn daar niet optimistisch over…..
De ontwikkelingen m.b.t. de verspreiding van het Coronavirus volgen elkaar in
hoog tempo op. Maatregelen om het virus te beteugelen worden steeds verder
aangescherpt. We houden er rekening mee dat de sluiting van de scholen nog wat langer gaat duren. Wij
hopen dat de ouders/verzorgers hun kinderen kunnen blijven bijstaan in de begeleiding bij het schoolwerk, al
realiseren wij ons heel goed dat dat niet altijd even gemakkelijk zal zijn.
Mocht u tegen knelpunten aanlopen, laat het ons weten. We zoeken dan samen naar een oplossing.
We zijn met z’n allen in omstandigheden terecht gekomen waar we niet om gevraagd hebben. Tot nu toe zijn
we erg trots op onze leerlingen en hun ouders/verzorgers vanwege de wijze waarop zij omgaan met deze
situatie. En ook de leerkrachten verdienen een pluim. Zij zijn voortdurend op zoek naar manieren om hun
leerlingen zo goed mogelijk op afstand aan te sturen. Tijdens de reguliere schooltijden monitoren zij vanuit
huis hoe het werken op afstand verloopt en communiceren daarover met hun leerlingen. Een nieuwe dimensie
in hun werk.
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 bedenken en intikken. 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.

Opvang
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, soms met het nodige gepuzzel.
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 bekijken dan samen wat de mogelijkheden zijn.
Vakantierooster 2020-2021
Onderstaand ziet u het vakantierooster voor het komende schooljaar. Uiteraard hebben wij op dit ogenblik
geen zicht op de wereldwijde ontwikkelingen m.b.t. het Coronavirus en de gevolgen daarvan op langere
termijn. Er zal vast wel weer een mogelijkheid komen dat mensen naar een vakantiebestemming kunnen
reizen. Daarom alvast een overzicht.
Zomervakantie 2020: ma. 13-07-2020
1e schooldag 2020 : ma. 24-08-2020
Herfstvakantie
: ma. 19-10-2020
Kerstvakantie
: ma. 21-12-2020
Voorjaarsvakantie : ma. 15-02-2021
Goede Vrijdag
: vr. 02-04-2021
Tweede Paasdag
: ma. 05-04-2021
Meivakantie
: ma. 26-04-2021
Hemelvaartsdag
: do. 13-05-2021
2e Pinksterdag
: ma. 24-05-2021
Zomervakantie 2021: ma. 26-07-2021

t/m vr. 21-08-2020
t/m vr. 23-10-2020
t/m vr. 01-01-2021
t/m vr. 19-02-2021

t/m vr. 07-05-2021
t/m vr. 14-05-2021
t/m vr. 03-09-2021

Cadeautje voor alle ouders, verzorgers
Onderstaand bericht ontvingen wij deze week. We wilden het u niet onthouden. Wie weet, heeft u er iets aan.
Beste ouders,
We leven in een onzekere tijd en het is een hele uitdaging om het leven binnenshuis te organiseren, met alles
wat daarbij komt kijken. De kinderen zijn thuis en moeten aan de slag voor
school, uw eigen werk loopt mogelijk door, uw partner werkt waarschijnlijk
thuis en het is een uitdaging om de kinderen te vermaken.
Wij hebben voor u een cadeautje: een gratis e-book om elke dag voor te
bereiden met een plan. Zodat ieder gezinslid weet waar hij of zij aan toe is,
zodat de dingen worden gedaan die je moet doen én zodat er ook tijd is
voor ontspanning.
Download het boek gratis via deze link en u kunt direct aan de slag:
https://www.structieforganizer.nl/praktische-tips/gratis-e-book-in-8-stappen-een-masterplan-voor-elke-dag/.
Veel succes!
Dit e-book is geschreven door Ruchama van Elsäcker, werkzaam als structuurcoach bij Structief.

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

Brief van de burgemeester
In een bijlage bij deze Kletskop treft u een brief aan van onze burgemeester. De brief is gericht aan alle
kinderen. Uiteraard mogen de ouders/verzorgers de brief ook lezen.

Nieuws uit groep 1-2-3
(T)huiswerken groep 1-2-3
We willen alle kinderen en ouders een groot compliment geven voor hun inzet en hulp bij het schoolwerk. We
realiseren ons dat jullie eigen werk thuis of gewoon op de werkplek ook gewoon door gaat. We waarderen het
erg dat jullie, ieder naar eigen mogelijkheid, tijd maken om met jullie kind aan de werkjes te werken. We
vinden het erg leuk om af en toe een fotootje of filmpje van de werkende/spelende kinderen te zien. We
missen de kinderen enorm. Achter de schermen zijn wij op zoek naar leuke en leerzame werkjes en proberen
we contact met iedereen te houden. Volgende week willen we proberen om een keer vóór de schermen te
komen door te videobellen. Volgende week gaan de werkjes namelijk over de telefoon, dan vinden wij het leuk
om een keer in het echt met jullie te bellen en hopelijk ook te zien! Vooraf zullen we even een berichtje sturen
om af te spreken wanneer het uitkomt. Tot dan!

Bedankt voor al jullie leuke foto’s!

