
 

 Datum: 10 april 2020, Nr. 31 

 

   10 april     -     Dylan Waas 
        11 april     -     Sophie Rietdijk 
        13 april     -     Iann van Rooten 
 
 

Volhouden allemaal! 
De schoolsluiting is nu vier weken een feit. In die vier weken hebben wij vanuit school zo goed mogelijk 
geprobeerd in contact te blijven met onze leerlingen en hun ouders/verzorgers. In de eerste weken hebben 
midden- en bovenbouwleerlingen voornamelijk digitaal schoolwerk kunnen doen, terwijl voor de leerlingen 
van groep 1-2-3 wekelijks een pakketje werk op school kon worden afgehaald. In een begeleidend schrijven 
werden de opdrachten voor elke week kort toegelicht. Midden- en bovenbouwleerlingen hadden steeds de 
mogelijkheid om via de chatfunctie met hun leerkracht in contact te komen. Dat liep behoorlijk goed. 
De afgelopen week hebben ook de midden- en bovenbouwleerlingen op school een werkpakket kunnen 
ophalen, waarmee zij naast digitaal werk ook uit boeken konden werken. Wat meer afwisseling dus. Ook zijn 
we begonnen om via videobellen met de leerlingen in contact te komen. De afgelopen week zijn we begonnen 
om in de ochtenduren korte instructielessen te geven, waarna de leerlingen zelfstandig verder konden werken 
aan de gegeven opdrachten. We zijn heel blij dat ouders/verzorgers bereid waren (en nog steeds zijn) om hun 
kind(eren), waar nodig, hulp te bieden. En dat naast hun eigen werk. Wij waarderen dat zeer! 
Ook de leerlingen van groep 3 hebben via het beeldscherm uitleg gekregen van juf Fleur: best spannend 
allemaal. In de komende week wordt geprobeerd ook de leerlingen van groep 1 en 2 via een videoconferentie 
te benaderen. Naar de ouders/verzorgers van deze leerlingen wordt dan via de mail een link gestuurd. U krijgt 
daarover nog informatie van de leerkrachten. 
We zullen met z’n allen in ieder geval de komende week nog op  
dezelfde voet doorgaan met het verzorgen van onderwijs op afstand.   
Mocht u daarbij tegen knelpunten aanlopen, laat het ons weten. We  
zoeken dan samen naar een oplossing. We zitten immers samen in  
deze lastige omstandigheden en zullen daar samen doorheen moeten.  
Tijdens de reguliere schooltijden monitoren de leerkrachten vanuit huis  
hoe het werken op afstand verloopt en communiceren daarover met  
hun leerlingen en, indien noodzakelijk, met de ouders/verzorgers. 
Het allerliefst zouden we natuurlijk “live” met iedereen communiceren,  
want een ding is zeker: WIJ MISSEN ONZE LIEVE KINDEREN! 
Eind april horen we hoe het na de meivakantie eruit gaat zien. Wij houden u daarvan op de hoogte.  
Volhouden allemaal! 

 
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. 
 

 



 

 

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.  
 
Inleveren schoolwerk 
Omdat aan het eind van volgende week de meivakantie begint, willen we graag dat alle leerlingen hun 
schoolwerk vrijdag 17 april op school komen inleveren. Om niet iedereen gelijktijdig in school te ontvangen, 
hebben we daarvoor tijdblokken gemaakt. Groep 1-2-3 komt tussen 11.00 en 13.00 uur, Groep 4-5-6 tussen 
13.00 en 14.00 uur en Groep 7-8 tussen 14.00 en 15.00 uur. De leerlingen worden daar de komende week nog 
wel een keer aan herinnerd.  

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                              

                            Alle activiteiten geannuleerd! 

                            Ma. 20-4  t/m  di.5-5:  Meivakantie              

 

Nieuws uit groep 1-2-3 

Maandag heeft iedereen weer nieuwe werkjes op kunnen halen over de Pasen en de lente. We hebben al 
weer veel leuke foto's voorbij zien komen van werkjes die gemaakt zijn.  
Groep 3 heeft gisteren na het videobellen voor het eerst een rekentoets gemaakt. Best raar om dat allemaal 
thuis te doen, maar super knap dat iedereen het weer voor elkaar heeft gekregen. Volgende week willen we 
ook een keer videobellen via 'Meet' met groep 1 en met groep 2. Jullie ontvangen daar t.z.t. een mail over met 
de link. 
Ook groep 1 en 2 is hard aan het werk. Niet alleen in de werkboekjes , maar ook op Gynzy. Dat vinden we heel 
fijn om te zien. Ouders we vallen in herhaling, maar erg bedankt voor jullie hulp daarbij! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Voor nu een lekker lang, hopelijk zonnig paasweekend vrij. Geniet er van, fijne Pasen iedereen!     

 

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

