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       Geen jarigen deze week 
               

Eindelijk weer kinderen in de school 
Na een periode van 8 weken zonder kinderen in de school zijn we  
afgelopen maandag weer begonnen met “live” lesgeven. Een heel  
fijn moment voor leerlingen en leerkrachten. Om de ontvangst van  
de leerlingen een extra feestelijk tintje te geven, droegen de  
leerkrachten de eerste dagen een prachtige Obase-blauwe hoodie.  
Een leuk gebaar van het Obasebestuur aan al haar leerkrachten.  
Weliswaar mag voorlopig per dag slechts de helft van de leerlingen  
naar school komen, maar dat voelt al een stuk beter dan alleen maar  
onderwijs op afstand kunnen bieden. Ook voor de ouders/verzorgers  
ontstaat er nu weer iets meer ruimte voor de eigen werkzaamheden. De nog steeds geldende beperkende 
maatregelen blijken in de dagelijkse onderwijspraktijk niet tot problemen te leiden. Leerlingen houden zich 
prima aan de afstands- en hygiënevoorschriften. Ook de leerkrachten hebben hun draai al weer gevonden 
binnen het “nieuwe normaal”.  
Iedereen houdt zich keurig aan de gespreide begin- en eindtijden en ook het halen en brengen van de 
leerlingen verloopt in de meeste gevallen goed. Wel willen we daarover nogmaals het volgende onder de 
aandacht brengen: - bij het brengen en halen van de kinderen van groep 1-2-3 komt u via het toegangspad  
                                      van de onderbouw het plein op. (niet het gehele plein oversteken)  
                                   - ouders/verzorgers komen niet verder dan het rondzit-bankje; vanaf daar lopen de  
                                      kinderen zelf naar binnen. 
                                   - ouders/verzorgers houden steeds 1,5 meter afstand van elkaar. 
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 heeft een nieuwe fase ingeluid. We blijven hopen dat nog voor de 
zomervakantie alle leerlingen weer volledig naar school mogen komen. Zodra er wijzigingen vanuit de 
overheid worden aangekondigd, zullen we u daarvan op de hoogte stellen. 
Een ding blijft nog steeds gelden: we zullen het samen moeten doen!  

Nog even aandacht voor het volgende: op de dagen dat de kinderen niet naar school mogen, is het niet de 
bedoeling dat zij tijdens de lesuren op het schoolplein komen spelen. 
 
Hygiëne 
Zoals u allemaal weet, speelt hygiëne een belangrijke rol bij het voorkomen  
van verspreiding van het coronavirus. Met name de handhygiëne. Wij letten  
daar op school dan ook extra op. Regelmatig laten we de leerlingen hun handen  
wassen (met zeep) en afdrogen met papieren handdoekjes. Speelgoed waarmee 
gespeeld is, maken wij na schooltijd allemaal schoon. Tafelbladen worden regel- 
matig 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. 
 

Geen traktaties 
Binnen de protocollen die op scholen 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 Obase-scholen 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. 

 
Opvolging meester Hans 
Zoals u weet, legt meester Hans aan het eind van dit schooljaar zijn functie als directeur van De Klimop neer en 
zal hij in het najaar met pensioen gaan. 
Om in de opvolging van meester Hans te voorzien is een benoemingsadviescommissie ingesteld, waarin leden 
van het team en de MR zitting hadden. Deze commissie heeft recentelijk een gesprek gevoerd met een  
kandidaat, te weten André Koster. Het gesprek leverde van beide kanten een dermate positief gevoel op, dat 
de benoemingsadviescommissie André Koster bij het bestuur heeft voorgedragen om meester Hans op te 
volgen. Het bestuur heeft de voordracht overgenomen en benoemt André Koster m.i.v. het nieuwe schooljaar 
als directeur van De Klimop. We zijn erg blij dat de opvolging van meester Hans op deze wijze fijn geregeld is. 
André Koster is momenteel directeur van de Brede school Noorderpolder (Theo Thijssenschool) in Zierikzee en 
beschikt over zeer veel ervaring. Wij wensen meester André alvast een heel fijne periode op De Klimop. 
Een nadere kennismaking volgt op een later moment. 
 

Onderzoek invloed coronacrisis op kinderen 
Het Maastricht UMC doet onderzoek naar de invloed van de coronacrisis op de gezondheid en leefstijl van 
kinderen. Hiervoor vragen de onderzoeker ouders en leerlingen om deel te nemen aan een kort 
vragenlijstonderzoek. In de bijlage bij deze Kletskop treft u een wervingsbrief aan. Als u aan het onderzoek wilt 
deelnemen kunt u zich aanmelden via de link in die brief. Deelname is vrijwillig. (zie bijlage) 

 
Volgende Kletskop 
I.v.m. Hemelvaartsdag en de vrije vrijdag erna verschijnt de volgende Kletskop op vrijdag 29 mei a.s. 

 
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 

 

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


 

 

 

 

Nieuws uit groep 1-2-3 

Een zusje erbij 
Hoera, Amber van de Velde heeft er een zusje bij! Ze heet Aylane. Van harte gefeliciteerd! 

Eerste week zit er op 
Wat was het fijn om iedereen weer te zien! Het was voor sommigen even wennen met het afscheid nemen, 
maar eenmaal in de klas was het bijna als vanouds (behalve dan het héél vaak je handen wassen, dat de tafels 
anders staan en dat we niet te dicht bij de juffen mogen komen).  

Deze week hebben we vooral over vlinders gewerkt: we hebben ze geknutseld,  
nagetekend en over de metamorfose geleerd. Ook hebben we geleerd over de  
metamorfose van de kikker, van Bram mochten we even kikkervisjes lenen in de  
klas om te bekijken, leuk! 

Helaas mogen we even geen spullen meenemen om te laten zien. 

Werk elke dag weer mee naar school  
Groep 3 krijgt na een schooldag de schriften en boekjes weer mee naar huis, graag de eerst volgende 
schooldag ook weer meenemen naar school. 

Groep 1 en 2 krijgt regelmatig een werkblad mee voor de ‘thuis-schooldag’, deze mag weer mee naar school 
zodra deze af is, zodat de juffen het werk kunnen bekijken. 

Handgel of water en zeep? 
Sommige kinderen nemen van thuis handgel mee; dat is niet nodig. Je handen wassen met water en zeep is 
het meest effectief (zie onderstaande link). Bovendien hebben we op school, als alternatief, ook nog 
desinfecterende spray. De handgel kan dus thuis blijven. 
https://www.nu.nl/coronavirus/6034858/helpt-handgel-tegen-het-coronavirus-handen-wassen-met-zeep-is-
beter.html 

 

 
Nieuws uit groep 4-5-6 
 
Toetsen 
Volgende week hebben groep 5 en 6 een toets Engels over de woorden van Unit 5.  
Groep 5 heeft de toets op dinsdag 19 mei.  
Groep 6 heeft de toets op woensdag 20 mei.  

Rekenen 
We hebben deze week in groep 6 een begin gemaakt met breuken en procenten. Procenten, breuken en 
kommagetallen zijn met elkaar verbonden. Ze zijn een deel van een geheel en je kunt ze naar elkaar 
omrekenen. Zo kun je van een percentage een breuk maken, maar ook een kommagetal. We gaan hier de 
komende weken veel mee oefenen.  

  Gymtassen 
  Helaas mogen we nog niet gymmen in de gymzaal. Deze week zullen de gymtassen    
  mee naar huis gaan. De kleding kan gewassen worden. Wanneer we weer gaan  
  gymmen in de gymzaal, zullen we u daarvan tijdig op de hoogte stellen.  

  Rapporten inleveren 
  Veel rapporten van groep 4-5-6 zijn al ingeleverd. Heeft u het rapport nog niet  
  ingeleverd, wilt u dit dan binnenkort doen?  Bedankt vast voor de medewerking.  

Geschiedenis 
Volgende week maken we thema 4 af van geschiedenis. Komende week krijgen de leerlingen van groep 5 en 6 
een samenvatting mee naar huis en hebben ze een week de tijd om te leren voor de toets. Het thema is De 
Tweede Wereldoorlog.  

 

https://www.nu.nl/coronavirus/6034858/helpt-handgel-tegen-het-coronavirus-handen-wassen-met-zeep-is-beter.html
https://www.nu.nl/coronavirus/6034858/helpt-handgel-tegen-het-coronavirus-handen-wassen-met-zeep-is-beter.html


 

Nieuws uit groep 7-8 
 
Huiswerk 
In het overzicht leest u het huiswerk voor blok 7.  
Let op: er zit soms verschil in de datum voor groep 7 en groep 8. 

Maandag 18 mei 2020:  Werkwoordschema’s week 2 blok 7   groep 7/8 
Dinsdag 19 mei 2020:  Topografietoets groep 6 H4    groep 8 
Woensdag 20 mei 2020: Topografietoets groep 6 H4    groep 7 
Woensdag 20 mei 2020: Redactiesommenblad 28    groep 7/8 
Maandag 25 mei 2020:  Werkwoordschema’s week 3 blok 7   groep 7/8 
Maandag 25 mei 2020:  Dictee woorden, werkwoorden, zinnen blok 7  groep 8 
Dinsdag 26 mei 2020:  Dictee woorden, werkwoorden, zinnen blok 7  groep 7 
Woensdag 27 mei 2020: Taaltoets blok 6     groep 8 
Woensdag 27 mei 2020: Redactiesommenblad 29    groep 7/8 
Donderdag 28 mei 2020: Taaltoets blok 6 en blok 7    groep 7 
Vrijdag 29 mei 2020:  Taaltoets blok 7     groep 8 
Woensdag 3 juni 2020:  Redactiesommenblad 30    groep 7/8 

 
Spreekbeurten van groep 7: 
Maandag 18 mei 2020:  Roeland en Teun 
Woensdag 20 mei 2020: Ivan 
Dinsdag 26 mei 2020:  Berend 
Donderdag 28 mei 2020: David en Fleur 
Dinsdag 2 juni 2020:  Tirza en Noél  

 
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? 

 
Vlaggetjes 
Omdat we maandag weer op school aan het werk mochten, heeft Zaza namens Berend en Tirza een mooie 
vlaggenlijn voor de klas ontworpen. De vlaggetjes zijn erg vrolijk en passen erg goed in het lokaal. Dankjewel 
Zaza, Berend en Tirza voor dit leuke welkom-terug-op-school-cadeau!  

Je kunt Zaza vinden via Facebook door te zoeken op Zozaza.  

 
De eerste week 
De eerste week zit er bijna op. Even wennen zo op de maandag en dinsdag. Maar het is eigenlijk hartstikke 
goed gegaan. Iedereen kent de nieuwe regels; we houden goed afstand en hebben de draad weer opgepakt. 
Wat fijn dat we weer samen naar school kunnen gaan. Fijn iedereen weer te zien en te spreken.  

 
Thuiswerken 
Om de dag zijn we op school. De dag dat we niet naar school kunnen, maken we 
thuiswerk. De juf legt op de schooldag uit wat we moeten maken. Dit schrijven we in 
onze agenda. Helaas blijven er toch steeds wat agenda’s thuis liggen. Waardoor ook 
soms het thuiswerk niet gemaakt wordt. Ondanks dat de verantwoordelijkheid bij de 
kinderen ligt, zou de juf het fijn vinden als ouders aan het einde van de dag willen 
controleren of alles gemaakt is.  

 

 


