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                                                             10 juni    -    Carmen Hoogerheide 
    12 juni    -    Juf Fleur 
               

 
De school gaat weer volledig open 
Maandag 8 juni is het zover: alle leerlingen mogen dan weer de gehele week naar school. 
De afgelopen 4 weken hebben de kinderen al weer even aan het schoolritme mogen snuffelen. Soms mochten 
ze 2 dagen per week naar school en soms 3 dagen. Maar steeds was slechts de helft van de eigenlijke klas 
aanwezig. De dagen dat de kinderen niet naar school mochten, werkten zij thuis aan hun schoolwerk. Daarbij 
zijn zij de afgelopen tijd heel goed geholpen door hun ouders/verzorgers. Een groot compliment voor hen is 
dan ook op zijn plaats!  
Zoals u in de brief van dinsdag 2 juni jl. heeft kunnen lezen, blijven nog steeds de beperkende maatregelen van 
kracht, die ook de afgelopen periode golden. De leerlingen houden zich prima aan de afstands- en 
hygiënevoorschriften. De leerkrachten proberen, waar mogelijk, de 1,5 meter afstand tot de leerlingen en 
elkaar te bewaren. Het moge duidelijk zijn dat dat niet in alle gevallen mogelijk is.  
Het op gespreide begin- en eindtijden halen en brengen van de leerlingen verloopt in de meeste gevallen 
goed. Nu er m.i.v. maandag a.s. meer kinderen gelijktijdig naar school komen, vraagt dat van een ieder nog 
meer aandacht voor de onderstaande geldende afspraken: 
   - vanaf gr.4 komen de leerlingen uit het dorp Dreischor alleen naar school (lopend of op de fiets)    
   - 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 van groep 1-2-3 komen niet verder dan het rondzit-bankje; vanaf daar lopen de 
     kinderen zelf naar binnen en verlaten de ouders/verzorgers het schoolplein. 
   - ouders/verzorgers van groep 4 t/m 8 komen niet op het plein. 
   - ouders/verzorgers komen niet in de school. 
   - ouders/verzorgers houden onderling steeds 1,5 meter afstand van elkaar. 
Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid om er voor te zorgen dat de beperkende maatregelen nageleefd 
worden. Als iemand het “even vergeet” mag hij of zij daar best even op geattendeerd worden. Uiteraard wel 
op gepaste toon. Wij rekenen op ieders medewerking. Al vast onze dank daarvoor. 
 
 
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 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. 

 
 

 



 

 

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. 

 
Rapportgesprekken 
Het schooljaar loopt al aardig richting het einde. En dat betekent dat wij hebben  
nagedacht over de wijze waarop we binnen de geldende coronamaatregelen de  
voortgang van uw kinderen met u kunnen bespreken. In de protocollen die zijn  
opgesteld staat aangegeven, dat ouders/verzorgers niet de school mogen betreden.  
Dat betekent dat fysieke rapportgesprekken niet mogelijk zijn. Deze gesprekken  
zullen dus anderszins moeten plaatsvinden, bijvoorbeeld telefonisch. Best vervelend,  
maar wij zullen ons houden aan de protocollen. Hoe we een en ander in het vat gaan  
gieten, zullen we u te zijner tijd nog laten weten. Wel hebben we in het team vast data afgesproken, waarop 
we de gesprekken gaan voeren (zie onderstaande agenda). Daarvoor geven we mogelijkheden op 4 
verschillende dagen. We zullen deze keer het rapport voorafgaand aan de gesprekken meegeven aan de 
kinderen. Wordt vervolgd. 

 
Activiteiten 
In de laatste fase van een schooljaar vinden er normaal gesproken diverse “leuke” activiteiten plaats. Daarbij 
verlenen vaak ouders/verzorgers de nodige hulp. Onder de geldende coronamaatregelen is dat dit jaar niet 
mogelijk. We zijn dan ook druk bezig om te zoeken naar alternatieven die wel uitvoerbaar zijn, omdat we ook 
dit schooljaar graag op een positieve en fijne manier met elkaar kunnen afsluiten. 
Het lastige op dit moment is wel, dat wij niet weten welke versoepelingen de komende tijd nog worden 
doorgevoerd. Uiteraard houden we dat nauwlettend in de gaten en passen onze activiteiten daarop aan. 
Zodra we daar meer over weten, informeren we u. 
 
 
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.  8-6       Volledige opening school 
                              Do. 25-6       Studiemiddag (leerlingen ’s middags vrij)     
                              Ma.29-6       Rapport 2 mee naar huis                            
                                           Di.  30-6       Rapportgesprekken   
                                           Do.   2-7       Rapportgesprekken 
                                           Ma.  6-7       Rapportgesprekken 
                                           Di.    7-7       Rapportgesprekken 
   Ma. 13-7  t/m  vr. 21-8:   Zomervakantie 

 

Nieuws uit groep 1-2-3 

Route naar kleuteringang 
Zouden alle ouders, zeker nu het dubbele aantal kinderen naar school gebracht gaat worden, zich willen 
houden aan de eerder vermelde route naar de kleuteringang? De juffen vinden het fijn om vooral aandacht 
voor de kinderen te hebben die zonder papa of mama naar binnen moeten komen. U mag via het pad 
doorlopen tot het rondzitbankje en als u daar links van (richting ons schuurtje) even gaat staan om afscheid 
van uw kind te nemen, kan uw kind daarna gezellig naar binnen komen. Dit geldt ook voor het ophalen. Er 
staan nu veel ouders op het pad te wachten, wat het voor anderen onmogelijk maakt om met 1,5 meter 
afstand het plein weer te verlaten.  

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


 

Thema museum 
Bom of Kum? Zo heette het nieuwe ankerverhaal van Veilig Leren Lezen kern 11. Het gaat over een klas die 
mag kiezen of ze naar het Bom (botjesmuseum) of het Kum (kunstmuseum) willen gaan. Ook in onze klas was 
het ‘gelijkspel’. De komende weken zullen we over van alles werken wat met een museum te maken heeft. We 
hebben deze week al een eigen schilderij in een lijstje gemaakt en we hebben bedacht wat er nodig is voor een 
(dino)museum. Ook stempelden we skeletten van dieren met stokjes, kurken, rietjes en witte verf.  

Vanaf maandag zijn we weer compleet! 
Vanaf maandag zijn alle kinderen weer gezellig met elkaar op school. We hebben ook een tafel in de speel-/ 
hoekenhal gezet om iedereen een eigen plaatsje te geven, waarbij de juffen afstand kunnen bewaren. We 
zitten wel met zijn allen in de kring in het klaslokaal. Verder zullen we het lesgeven weer zoveel mogelijk op de 
‘oude’ manier gaan oppakken.  

 

Nieuws uit groep 4-5-6 
 
Spreekbeurten 
Volgende week gaan we weer met zijn allen naar school en daar hebben we allemaal veel zin in! De 
spreekbeurten gaan volgende week beginnen, Julian is de eerste van groep 6 en geeft zijn spreekbeurt over 
vleermuizen en het Coronavirus. Na Julians super goede spreekbeurt van vorig jaar over uilenballen zijn we dit 
schooljaar weer erg benieuwd! Daarna volgen Megallen, Leon en Yasmine, veel succes met het voorbereiden 
van de spreekbeurten.  

Toets 
Groep 5 heeft vrijdag 5 juni de geschiedenis toets over thema 4. Groep 6 heeft de toets al gemaakt en 
ondanks een moeilijk onderwerp en moeilijke toets is hij erg goed geleerd en gemaakt.  

Schooltuin 
Vorige week vertelde ik u al dat we mooie varens en planten hebben  
gehad van Karolina en Lennart. Het is erg leuk om weer in de schooltuin  
te werken, de grond is alleen keihard. We zijn bezig om een frees te  
regelen, zodat we de grond in de schooltuin wat losser kunnen maken. 
Het werken in de schooltuin zal dan nog leuker worden.  

 

Ik heb potgrond gekocht voor de planten; de leerlingen hebben allemaal een plantje mee naar huis gekregen 
om goed te verzorgen. De leerlingen mogen deze houden, maar we houden wel een wedstrijdje. Over 4 weken 
willen we de planten graag weer terug zien in de klas, foto mag ook. De mooiste/grootste plant krijgt een 
leuke kleinigheid. Veel succes met het verzorgen van de planten.  

                                                                                                             

                                        

Foto’s 
Via de link hiernaast ziet u de laatste foto’s uit groep 4-5-6: https://myalbum.com/album/Ff7pRENaGWDd 

 

https://myalbum.com/album/Ff7pRENaGWDd


 

Enkele stukjes van leerlingen  

Beste ouders,  

Ik vind het leuk dat we weer naar school mogen. En iedereen weer te zien en dat ik mijn eigen la weer heb.  
Ik zit naast Karolina. We doen het een beetje omwisselen. Op maandag en woensdag groep 6 en op dinsdag 
groep 4 en 5. Het is een beetje anders, maar wel gezellig. 
                                                                                                                                             Groetjes Anne 

Lieve allemaal, 

Toen ik hoorde dat ik thuis moest werken via Zoom en Gynzy, was het aan het begin nog wel leuk, maar na 3 
weken werd het minder leuk. Maar toen het nieuws was dat we weer naar school gingen, was ik weer blij en 
nu zitten we weer op school en ik vind het weer leuk om iedereen te zien.  
                                                                                                                                            Groetjes Juliette 

Hallo lieve ouders,  

School is weer open! Maar de juffen en meesters moeten wel goed oppassen. De kinderen mogen niet 
allemaal bij elkaar in de klas, maar in aparte groepjes. Maar gelukkig gaat dat veranderen, op 8 juni wordt het 
weer normaal. Alle groepen worden weer bij elkaar gezet. Gelukkig krijgen we wel de rapporten voor de 
zomervakantie. Maak je geen zorgen, misschien gaat uw kind wel door naar de volgende klas, maar ik denk dat 
heel veel kinderen blij zijn dat ze weer naar school kunnen.  
                                                                                                                                            Groetjes Yasmine uit groep 6.  

 

Nieuws uit groep 7-8 
 
Huiswerkoverzicht 

Aanstaande maandag 8 juni starten we met het laatste blok van het schooljaar. 
Afgelopen donderdag en vrijdag zijn alle materialen in de mappen gestopt en is het huiswerk in de mappen 
geschreven. 

Woensdag 10 juni   Redactiesommenblad 31 
Donderdag 11 juni   Rekenhuiswerk blok 3 groep 7 
Vrijdag 12 juni    Woordenschat woorden week 1 
Maandag 15 juni   Werkwoorden week 1 
Maandag 15 juni   Rekentoets blok 3 groep 7 
Woensdag 17 juni   Redactiesommenblad 32 
Vrijdag 19 juni    Woordenschat woorden week 2 
Maandag 22 juni   Werkwoorden week 2 
Woensdag 24 juni   Woordenschat woorden week 3 + taaltoetsen 
Vrijdag 26 juni    Dictees hoofdstuk 8: woorden, werkwoorden, zinnen 
Maandag 29 juni   Werkwoorden week 3 
Maandag 29 juni   Dictee hoofdstuk 7 + 8 woorden 
Dinsdag 30 juni    Dictee hoofdstuk 7 + 8 werkwoorden 
Woensdag 1 juli   Dictee woorden alle hoofdstukken 
Donderdag 2 juli   Dictee werkwoorden alle hoofdstukken 
Vrijdag 3 juli    Rekenhuiswerk blok 4 groep 7 + rekentoets  

 
Rapporten 
Helaas zijn nog niet alle rapporten op school. Aangezien de rapporten binnenkort  
weer worden uitgereikt, is het belangrijk dat de rapporten zou snel mogelijk weer  
op school komen. Wilt u er voor zorgen dat de rapporten uiterlijk donderdag 11 juni  
zijn ingeleverd? 

 


