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Geen jarigen deze week
We gaan weer beginnen…….
Het is inmiddels 8 weken geleden dat de kinderen voor het laatst naar school konden i.v.m. met de
maatregelen om het coronavirus te beteugelen. Er werd 5½ week thuisonderwijs verzorgd en 2½ week konden
de kinderen genieten van de meivakantie. Na deze lange periode mogen zij eindelijk vanaf volgende week
weer naar school. Wij verheugen ons zeer op hun komst.
Begin deze week heeft u vanuit school een brief ontvangen waarin beschreven staat onder welke condities de
school (gedeeltelijk) heropend kan worden. Een belangrijk gegeven daarbij is, dat per dag slechts de helft van
de leerlingen naar school mag komen. In de brief is aangegeven wie op welke dag de lessen mag komen
volgen. N.a.v. de brief is, na overleg, nog een klein aantal aanpassingen van de cohorten gedaan om ook de
aansluiting op de BSO wat soepeler te laten verlopen. U zult begrijpen dat het een hele puzzel is geweest om,
rekening houdend met verschillende belangen, een en ander binnen de gegeven kaders vorm te geven.
Wij zijn erg blij met het begrip dat wij van ouders/verzorgers krijgen over de wijze waarop we tot nu toe
omgaan met het corona-tijdperk. Wij blijven ons uiterste best doen om onder de gegeven omstandigheden het
onderwijs aan onze leerlingen zo goed mogelijk vorm te geven.
De (gedeeltelijke) heropening van de school luidt weer een nieuwe fase in. Een ding blijft nog steeds gelden:
we zullen het samen moeten doen! (Zie verder de Poster van de PO-raad in de bijlage)
Hygiëne
Zoals u allemaal weet, speelt hygiëne een belangrijke rol bij het voorkomen
van verspreiding van het coronavirus. Met name de handhygiëne. Wij zullen
op school daar dan ook extra op gaan letten. Regelmatig zullen we de
leerlingen hun handen laten wassen (met zeep) en laten afdrogen met papieren
handdoekjes. Speelgoed waarmee gespeeld is, maken wij na schooltijd allemaal
schoon. Tafelbladen worden regelmatig gereinigd, enz. Het schoonmaakbedrijf
stuurt elke dag onder lestijd een medewerker naar school om alle tastpunten
(deurklinken, e.d.) te desinfecteren en evt. de reinigings- en ontsmettingsmaterialen aan te vullen. Na schooltijd volgt dagelijks de reiniging/desinfectering
van alle tastpunten en sanitaire voorzieningen.
Zo dragen wij samen zorg voor de hygiëne in de school.
Opvang
Omdat de leerlingen voorlopig nog maar de helft van de tijd naar school mogen, moet in veel gevallen
tenminste een van de ouders/verzorgers ook gedeeltelijk 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 in toenemende mate lastiger kan worden.
Voor de leerlingen van ouders/verzorgers met een vitaal beroep is het mogelijk om op de dagen dat zij niet
naar school mogen, wel op school te worden opgevangen. Wij vragen u wel om dat tijdig bij ons te melden.

Gruitdagen
Gedurende de maanden voor de coronacrisis werd er op school op woensdag,
donderdag en vrijdag altijd schoolfruit uitgedeeld aan de leerlingen, de zogenaamde
gruitdagen. Dat was in het kader van het EU-schoolfruitprogramma. Dat programma
is ten einde. Uiteraard willen we wel graag de gruitdagen in stand houden.
Dat betekent dat de leerlingen in ieder geval op woensdag, donderdag en vrijdag voor
de ochtendpauze zelf iets van groente of fruit meebrengen om te eten. Uiteraard mag
dat ook op maandag en dinsdag…… Wij proberen als school namelijk steeds aandacht
te hebben voor gezonde voeding.
Geen traktaties
Binnen de protocollen die op scholen gaan gelden is ook het item “traktaties” genoemd. Het wordt sterk
afgeraden om traktaties uit te (laten) delen. Om duidelijkheid daarover te verschaffen is binnen de Obasescholen afgesproken dat er voorlopig niet getrakteerd wordt op school.
Dat betekent overigens niet dat wij geen aandacht besteden aan verjaardagen van de leerlingen. Het blijft
voor hen immers nog altijd een bijzondere dag.
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. 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

Nieuws uit groep 1-2-3
Nieuwe leerling
Vanaf maandag komt Bram van 't Hof voor het eerst naar school, hij is 14 april 4 jaar geworden. We wensen
hem heel veel plezier bij ons op school.
Geen spullen meenemen
We willen vragen om de kinderen geen spullen meer mee te laten nemen om in de klas te laten zien.
Ouderlezen
Het ouderlezen vervalt voorlopig. De juffen zullen op de dagen dat groep 3 aanwezig is extra met de kinderen
lezen.
Boekjes groep 3
Elke dag dat groep 3 naar school komt, moeten zij alle boekjes weer meenemen naar
school. Aan het eind van de dag krijgen zij de spullen ook weer mee naar huis in hun
gymtas, zodat zij ook op de dag dat zij thuis zijn, kunnen werken.
Gymspullen
Voorlopig wordt er niet in de gymzaal gegymd, de gymspullen mogen dus mee naar huis,
zodat we wat meer ruimte aan de kapstokken hebben. Groep 3 heeft de gymtas nodig om
het schoolwerk mee heen- en weer naar school te nemen.

Nieuws uit groep 7-8
Huiswerk
Aanstaande maandag gaat de school deels weer open. Vanaf maandag zullen we ook starten met een nieuw
blok voor rekenen, spelling en taal.
In het overzicht leest u het huiswerk voor blok 7. Let op: er zit soms een verschil in de datum voor groep 7 en
groep 8.
Donderdag 7 mei 2020:
Maandag 11 mei 2020:
Woensdag 13 mei 2020:
Maandag 18 mei 2020:
Dinsdag 19 mei 2020:
Woensdag 20 mei 2020:
Woensdag 20 mei 2020:
Maandag 25 mei 2020:
Maandag 25 mei 2020:
Dinsdag 26 mei 2020:
Woensdag 27 mei 2020:
Woensdag 27 mei 2020:
Donderdag 28 mei 2020:
Vrijdag 29 mei 2020:
Woensdag 3 juni 2020:

Redactiesommenblad 26
Werkwoordschema’s week 1 blok 7
Redactiesommenblad 27
Werkwoordschema’s week 2 blok 7
Topografietoets groep 6 H4
Topografietoets groep 6 H4
Redactiesommenblad 28
Werkwoordschema’s week 3 blok 7
Dictee woorden, werkwoorden, zinnen blok 7
Dictee woorden, werkwoorden, zinnen blok 7
Taaltoets blok 6
Redactiesommenblad 29
Taaltoets blok 6 en blok 7
Taaltoets blok 7
Redactiesommenblad 30

Spreekbeurten van groep 7:
Maandag 18 mei 2020:
Woensdag 20 mei 2020:
Dinsdag 26 mei 2020:
Donderdag 28 mei 2020:
Dinsdag 2 juni 2020:

Roeland en Teun
Ivan
Berend en Yfke
David en Fleur
Tirza en Noél

groep 7/8
groep 7/8
groep 7/8
groep 7/8
groep 8
groep 7
groep 7/8
groep 7/8
groep 8
groep 7
groep 8
groep 7/8
groep 7
groep 8
groep 7/8

Gymtassen
Helaas kan er komende tijd niet in de gymzaal bewogen worden. Aankomende week zullen de gymtassen mee
naar huis gaan. De kleding kan gewassen worden. Wanneer we weer kunnen gaan gymmen, zullen we u tijdig
op de hoogte stellen.
Rapporten inleveren
Het laatste gedeelte van het schooljaar is gestart. Daarom zouden we graag alle rapporten weer terug op
school zien. Zou u de rapporten zou snel mogelijk aan uw kind mee naar school willen geven?
Nieuwtje uit de klas
Afgelopen woensdag werden de kinderen van groep 7/8 verrast met een
leuk nieuwtje: juf Isabel is in verwachting van haar eerste kindje!
Graag wil ik alle kinderen, vaders en moeders die mij hebben gefeliciteerd
met het leuke nieuws hartelijk bedanken. Ik heb erg veel leuke reacties
mogen ontvangen. Bedankt.

