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19 april - Britt Vielvoije
19 april - Fleur Vielvoije
23 april - Yfke Driessen
28 april - Leon van Weele
5 mei - Maud van Vossen
6 mei - Lennart van As
6 mei - Julius Timmermans
Scholen weer (beperkt) open?
De schoolsluiting is nu vijf weken een feit. We staan nu aan het begin van de meivakantie. Het zal u vast niet
ontgaan zijn, dat de deskundigen zich achter de schermen intensief bezighouden met de vraag of de scholen
na de meivakantie weer (beperkt) open kunnen gaan. Allerlei mogelijke scenario’s worden besproken. Bij het
ingaan van de meivakantie is daarover nog geen duidelijkheid. Op dinsdag 21 april a.s. zal er weer een
persconferentie plaatsvinden, waarin mogelijk wat handreikingen geboden gaan worden. Op woensdagochtend 22 april vindt overleg plaats op Obaseniveau om de consequenties te bespreken van de mededelingen
die tijdens de persconferentie gedaan worden m.b.t. scholen. U wordt daarna, in de (voor)avond, weer via de
mail middels een brief op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen. Na het overleg op Obaseniveau zal het
team van De Klimop op donderdag 23 april gezamenlijk de ontwikkelingen bespreken en nauwkeurig bekijken
welke acties eventueel moeten worden ondernomen. Zodra dat duidelijk is, wordt u uiteraard weer op de
hoogte gebracht. We leven in onzekere tijden en kunnen niet al te ver vooruitkijken. We luisteren goed naar
de deskundigen en volgen hun richtlijnen op. We zullen het samen moeten doen en tot nu toe gaat dat naar
behoren. Blijven volhouden dus!
Opvang
We weten nog niet hoe het er na de meivakantie uit gaat zien m.b.t. (beperkte) openstelling van scholen. Als
leerlingen niet (elke dag) 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. Voor de meivakantie is dat bij een ieder nog gelukt,
soms met het nodige gepuzzel. We kunnen ons voorstellen dat dat na de meivakantie nog lastiger kan worden.
Mocht er na de meivakantie een probleem ontstaan bij het regelen van opvang voor uw kind(eren), omdat de
scholen nog niet (volledig) geopend zijn, dan kunt u dat bij ons melden. Als we het tijdig weten, regelen we in
dat geval opvang op school.

Inleveren schoolwerk
Omdat vandaag de meivakantie begint, willen we graag dat alle leerlingen hun schoolwerk 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 15.30 uur (u heeft daarvoor een inleverrooster ontvangen).
Alle leerlingen ontvangen bij inlevering van hun schoolspullen een verrassing namens de Ouderraad! Dat
hebben zij zeker verdiend na zo’n periode van thuisonderwijs.

Formatie komend schooljaar
Vorige week heeft op Obase-niveau overleg plaatsgevonden over de personele bezetting op alle scholen voor
volgend schooljaar. Op sommige scholen zullen wat verschuivingen plaatsvinden, sommige leerkrachten
krijgen in het nieuwe schooljaar een andere werkplek of krijgen een grotere of juist kleinere aanstelling. Een
hele puzzel, want op Obase-niveau moeten inkomsten en uitgaven in balans blijven.
Voor onze school had het overleg een mooie uitkomst. Het huidige team kan ook het komende schooljaar in
dezelfde samenstelling blijven werken. Dat betekent dat De Klimop naast juf Ali, juf Fleur, meester Tim en juf
Isabel ook weer voor alle dagen een onderwijsassistent(e) ter beschikking heeft: juf Miranda en meester Joey
blijven aan boord! Daar zijn wij uiteraard erg blij mee.
De procedure voor de opvolging van meester Hans loopt nog. Daarover later meer.
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
Ma. 20-4 t/m di. 5-5: Meivakantie
Do. 21-5
Hemelvaartsdag
Vr. 22-5
Vrije vrijdag
Ma. 1-6
Tweede Pinksterdag
Do. 25-6
Studiemiddag (leerlingen ’s middags vrij)
Di. 30-6
Rapportgesprekken
Do. 2-7
Rapportgesprekken
Di. 7-7
Rapport 2 mee naar huis
Ma. 13-7 t/m vr. 21-8: Zomervakantie
Even vakantie
Vandaag begint de meivakantie. Na een bijzondere periode van afstandsonderwijs is iedereen wel even toe
aan de nodige ontspanning. Ook voor de ouders/verzorgers breken wellicht even een paar weken aan zonder
als “juf” of “meester” te hoeven functioneren. Wij hopen dat iedereen, ondanks allerlei beperkende
maatregelen, de komende weken toch een beetje kan gaan genieten.
We zien elkaar weer op woensdag 6 mei, …………. in het echt of via het beeldscherm.

Nieuws uit groep 1-2-3
Mobiel digibord
Deze week is het digitale schoolbord in groep 1-2-3 van de wand gehaald en mobiel
gemaakt. Dit alvast ter voorbereiding op de verplaatsing van groep 1-2-3 naar het
lokaal aan de voorkant van de school, die na de zomervakantie gestalte krijgt.
Het huidige kleuterlokaal wordt dan ingericht voor baby- en peuteropvang.
Het bord is nu verrijdbaar en in hoogte verstelbaar. Erg makkelijk als we met onze
jongsten bij het bord zitten, die soms dingen mogen aanwijzen.
We zijn erg blij met deze aanpassing.

