
 

 

 Datum: 12 juni 2020, Nr. 37 

 

    12 juni    -    juf Fleur                                                          
    15 juni    -    Roeland Langenberg 

 
 
De school weer volledig open 
De afgelopen week hebben we na lange tijd mogen ervaren hoe het is om alle leerlingen weer in de school te 
hebben. Dat vroeg om extra aandacht voor de naleving van de corona-maatregelen. De eerste ervaringen zijn 
overwegend positief. De oudere leerlingen houden zich prima aan de afstands- en hygiënevoorschriften. Voor 
de jongste kinderen is met name het afstand houden tot de leerkrachten niet zo makkelijk. De leerkrachten 
proberen, waar mogelijk, de 1,5 meter afstand tot de leerlingen en elkaar te bewaren. Het moge duidelijk zijn 
dat ook 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. Af en toe ontstaan er situaties waarbij de ouders/verzorgers de 1,5 meter afstand tot elkaar even 
vergeten. Met name bij het halen van de kinderen blijven er soms ouders/verzorgers net buiten het plein nog 
even een praatje met elkaar maken. Niet verboden natuurlijk, als de onderlinge afstand maar groot genoeg 
blijft en anderen de ruimte krijgen om op veilige afstand te passeren. 
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. 
Hieronder nog even de geldende afspraken: 
   - vanaf gr.4 komen de leerlingen uit het dorp Dreischor alleen naar school (lopend of op de fiets)  
   - elke leerling van groep 1-2-3 wordt door max. 1 ouder/verzorger gebracht en gehaald.  
   - 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. 
 
 
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 hanteren wij op De Klimop de 
afspraak dat er door de leerlingen tot de zomervakantie 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. 

 
                                    Parro 
                                    Om de communicatie tussen school en ouders/verzorgers verder te optimaliseren gaan we  
                                    op school werken met Parro. Parro is een heel handige app waarmee je zowel 1-op-1 als  
                                    met een hele groep kunt communiceren. Ook kunnen in de app op een veilige manier  
                                    foto’s gedeeld worden met de ouders/verzorgers. 
                                    Alles in Parro is beveiligd en onzichtbaar voor de buitenwereld. Het delen van  
                                    telefoonnummers en e-mailadressen is daarmee verleden tijd.  
Met Parro kan eenvoudig een oproep voor vrijwilligers, materialen of donateurs gedaan worden. Parro laat 
direct zien wie waarmee kan/wil helpen.  
Ook rapportgesprekken kunnen via Parro gepland worden. Met de handige gespreksplanner van Parro kunnen 
ouders/verzorgers zich rechtstreeks inschrijven op tijdstippen die door de leerkracht zijn aangegeven. Ofwel: 
Zeg maar dag tegen briefjes…….. 
Begin deze week hebben de ouders/verzorgers een mailtje ontvangen van Parro met gegevens om een 
account aan te maken. Het zou heel fijn zijn als alle ouders/verzorgers op korte termijn een Parro-account 
aanmaken. Velen van u hebben dat inmiddels gedaan. Degenen die nog geen account hebben aangemaakt, 
zijn nog een keer uitgenodigd om dat alsnog te doen. De Parro-app is eenvoudig op uw telefoon te installeren, 
hetgeen de communicatie vereenvoudigt. Het is wellicht even wennen, maar ervaringen met de Parro-app op 
andere scholen zijn bijzonder positief. 
 

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. 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       Plein-activiteit alle groepen 
                                           Di.    7-7       Rapportgesprekken 
   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 

We zijn weer compleet! 
Wat een gezellige, drukke boel was het maandag weer. De kinderen waren  
zo enthousiast om elkaar weer te zien dat ze er gewoon een beetje onrustig  
van waren. Maar al snel waren we allemaal weer gewend en hebben we  
weer hard gewerkt.  

Parro 
We zien dat de meeste ouders al een account hebben aangemaakt op de communicatie app Parro, heel fijn. 
Sommigen hebben zelfs al hun privacy-voorkeuren aangegeven. Dat is handig, want dan weten de juffen wie 
er wel/niet op de foto mag op Parro. Zodra alle ouders de uitnodiging voor Parro van meester Hans 
geaccepteerd hebben en een account hebben aangemaakt, zullen we zoveel mogelijk via Parro gaan 
communiceren en niet meer met Whatsapp. Ook kunnen we zo gemakkelijker foto’s met u delen van bepaalde 
activiteiten.  

Thema museum 
                                               Helaas mogen de papa’s en mama’s niet mee naar binnen, waardoor ze onze mooie 
                                               knutselwerkjes nog niet kunnen bewonderen. Voor het KUM (kunstmuseum)  
                                               hebben we hele mooie schilderijtjes gemaakt van echte schilderijlijstjes, en een 
                                               regenboogschilderijtje voor het BOM (botjesmuseum) hebben we vorige week al het  
                                               skelet van een dier gestempeld met witte verf en deze week dinokleurplaten in  
                                               vakken gekleurd. Ook hebben we een klein dino museum om mee te spelen. 

                                               In de kring hebben we het boek bekeken met schilderijen van Rembrandt en de  
                                               tekening die meneer Dick Bruna daarbij gemaakt heeft. De kinderen waren onder de  
                                               indruk van de prachtige schilderstijl van Rembrandt en wilden van alles over de tijd  
                                               waarin hij geleefd heeft weten.  

Tip: misschien kunt u met uw kind een bezoekje brengen aan een museum. We hebben er ook dicht in de  
        buurt!  

Rapporten 
We missen nog een paar rapporten! Binnenkort gaan de juffen weer  
rapporten maken, dus we zouden heel graag de laatste rapporten  
terug op school krijgen. 

 

Nieuws uit groep 4-5-6 
 
Aardrijkskunde 
We zijn begonnen met thema 5. Het thema heet “allemaal mensen”. Kleine steden, grote steden, oude of 
nieuwe. Iedereen kent wel een stad. Of misschien woon je wel in de stad. Wij lezen er in elk geval over in dit 
thema. Ook komen wij iets te weten over de Randstad en het Groene Hart. 

Cito toetsen 
Volgende week gaan we weer hard werken; er staan dan verschillende Cito-toetsen op het programma. Groep 
4-5-6 maakt de Cito-toetsen van rekenen, begrijpend lezen, spelling en lezen. De resultaten van de 
methodetoetsen en Cito-toetsen gaan we bespreken tijdens de komende rapportgesprekken.   

Schooltuin 
Wat ontzettend leuk dat we nog meer plantjes hebben gekregen voor in de schooltuin. Naast de varens en de 
knolselderij plantjes hebben we van Naud spruitenplantjes gekregen en van Izzy en Vajèn tomatenplanten, 
akelei, vlinderstruik, ijzerhard en stokrozen. Heel erg bedankt voor de plantjes, we gaan er zeker wat moois 
van maken. 

 

 



                       

 
Spreekbeurten groep 5/6 
De komende weken gaan we in groep 4-5-6 beginnen met de presentaties (spreekbeurten). Een spreekbeurt 
duurt ongeveer 10 à 15 minuten. Je doet je spreekbeurt dit jaar alleen of in tweetallen. Kies een interessant 
onderwerp, als je gekozen hebt, wat zijn dan de belangrijkste punten waarover je wilt vertellen. Als je dat al 
weet, is het veel makkelijker om informatie te zoeken. We hebben deze week al interessante en leerzame 
spreekbeurten gehad, zoals die van Julian over vleermuizen, van Megallen over pinguïns en van Leon over de 
Lynx. Vrijdag is Yasmine aan de beurt en zij doet haar spreekbeurt over de Efteling.  

 

Nieuws uit groep 7-8 
 
Huiswerkoverzicht 
Maandag 15 juni Werkwoorden week 1 
Maandag 15 juni Rekentoets blok 3 groep 7 
Dinsdag 16 juni  Engelse lees- en luistertoets over hoofdstuk 3 en 4 
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  

Er is een toetsmoment voor Engels bijgekomen op dinsdag 16 juni 

 
Oorlogsgeheimen 
Na de voorjaarsvakantie zijn we gestart met het boek Oorlogsgeheimen van Jacques Vriens. We zouden eind 
maart naar het gelijknamige toneelstuk in Tholen gaan. Helaas kon dit door de crisis niet doorgaan. Wel 
hebben we deze week het boek uitgelezen en hebben we de film bekeken. We hebben genoten van een erg 
spannend verhaal over de oorlog. 

 
Weer allemaal samen! 
Afgelopen maandag waren we dan eindelijk weer allemaal samen in de klas! Wat fijn om iedereen weer te 
zien! We hebben onze klasgenoten best wel gemist. We gaan er 5 mooie weken van maken en het jaar samen 
leuk afsluiten! 

 


