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                                                                    Geen jarigen deze week 
 
Welkom 
Volgende week verwelkomen we Lars van Ham in groep 3. Lars is recentelijk vanuit Oosterhout in Dreischor 
komen wonen. Wij wensen Lars een fijne tijd op De Klimop. 

Studiemiddag 
Donderdagmiddag 25 juni a.s. heeft het team een studiemiddag. De leerlingen zijn  
die middag vrij. Groep 1-2-3 en groep 7-8 gaan om 12.00 uur naar huis;  
groep 4-5-6 om 12.10 uur. 

Naleving Corona-maatregelen 
We constateren een zekere verslapping in het naleven van de corona-maatregelen. Met name het onderling 
1,5 meter afstand houden wordt nog weleens “vergeten”. Wij vinden het erg vervelend om daar herhaaldelijk 
iets van te moeten zeggen. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid om er voor te zorgen dat de corona-
maatregelen zo goed mogelijk nageleefd worden. Als een ouder/verzorger het “even vergeet”, mag hij of zij 
daar best door een andere ouder/verzorger even op geattendeerd worden. Uiteraard wel op gepaste toon. Wij 
rekenen op ieders medewerking. Al vast onze dank daarvoor. 
Hieronder nogmaals 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. 
Sinds kort mogen kinderen tot 6 jaar met verkoudheidsverschijnselen gewoon naar school, mits ze geen 
verhoging, keelpijn of benauwdheidsverschijnselen hebben, niet hoesten, geen onderdeel uitmaken van een 
contactonderzoek van een positief getest persoon en niemand in het gezin corona-gerelateerde klachten 
heeft.  Zie: https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen 
 
                                    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. 

https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen


 

 

 

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. 

Vervanging juf Isabel 
Zoals u wellicht weet, is juf Isabel zwanger. Dat betekent dat zij in het komende schooljaar een periode afwezig 
zal zijn i.v.m. haar zwangerschaps- en bevallingsverlof. Het verlof zal ingaan na de herfstvakantie en duren tot 
de voorjaarsvakantie van 2021. Tijdens haar afwezigheid zal zij vervangen worden door twee enthousiaste 
collega’s: Ellen Oosting en Esther Loos. Juf Ellen en juf Esther hebben deze week kennisgemaakt met de 
collega’s en kinderen van De Klimop. Wij wensen beiden een heel fijne tijd op De Klimop. 
 
                                   Parro 
                                   We zijn erg blij dat alle ouders inmiddels hun Parro-account hebben aangemaakt. Vanaf nu  
                                   kunnen de leerkrachten eenvoudig met u communiceren via de Parro-app. Wij willen u  
                                   vragen om voortaan niet meer via het privénummer van de leerkrachten te communiceren,  
                                   maar via de Parro-app. Zodra er een of meer berichten voor u klaarstaan, verschijnt er een  
                                   melding bij de app (een 1-tje, 2-tje, 3-tje…..). 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. Wij gaan voor de komende 
rapportgesprekken, die overigens telefonisch zullen plaatsvinden, voor het eerst gebruik maken van de 
gesprekkenplanner. U krijgt daarvoor maandag 22 juni a.s. na 15.00 uur een uitnodiging via Parro. Houd dit 
dus even in de gaten. U kunt in de app aangeven op welk van de openstaande tijden u het telefonische 
rapportgesprek wilt hebben. Het is wellicht even wennen, maar ervaringen met de Parro-app op andere 
scholen zijn bijzonder positief. Natuurlijk houden we goed in de gaten of het bij iedereen lukt om zich via de 
planner aan te melden voor een gesprek. Bij vragen kunt u altijd even de leerkracht van uw kind(eren) 
benaderen. 
Tip: U kunt in uw Parro-account zelf uw privacy-instellingen beheren. Kijk daar even naar. 
 
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 deze keer dus telefonisch gehouden worden. Best vervelend, maar wij zullen  
ons houden aan de protocollen. De 3 data, waarop we de gesprekken gaan voeren,  
vindt u in onderstaande agenda. Via Parro ontvangt u maandag a.s. na 15.00 uur een uitnodiging om een 
tijdstip aan te geven waarop we u kunnen bellen voor het gesprek. We zullen deze keer het rapport 
voorafgaand aan de gesprekken meegeven aan de kinderen.  

 
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                              
                              Vr.  19-6       MR-vergadering 
                                           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 
                                           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 

Deze week hebben we de Parro-app geïntroduceerd. Inmiddels zijn enkele berichtjes en foto’s met elkaar 
gedeeld via dat medium. In de komende tijd zullen we steeds meer gebruik van gaan maken. Wordt vervolgd.   

 
Nieuws uit groep 4-5-6 
 
Voortgang 
We hebben nog maar drie weken te gaan tot de grote vakantie, wat gaat dit schooljaar snel voorbij zeg! Vanaf 
maart hebben we natuurlijk wel een ander 2e halfjaar achter de rug dan anders vanwege het coronavirus. We 
hebben allemaal ons best gedaan in de periode van het thuiswerken en daar ook weer veel van geleerd. De 
Cito toetsen vallen in het algemeen niet tegen, de meeste leerlingen hebben het niveau toch goed vast weten 
te houden. Nogmaals complimenten aan de ouders en de leerlingen voor het thuiswerken in deze periode.   

 

Schooltuin 
De schooltuin is woensdag netjes los gemaakt, zodat we nu kunnen beginnen met planten. De leerlingen 
werken in tweetallen samen en verzorgen hun eigen tuintje.  

Ik ben erg benieuwd hoe het met de plantjes thuis gaat, groeien ze goed? Alle leerlingen verzorgen thuis een 
plantje en over 2 weken gaan we kijken hoe mooi ze zijn gegroeid.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Engels toets 
Groep 5-6 heeft donderdag 25 juni een toets over de woorden van Unit 5.  

 
Foto’s 
Binnenkort meer foto’s uit groep 4-5-6 ook van de schooltuin. 

https://myalbum.com/album/Ff7pRENaGWDd 

 



   

Nieuws uit groep 7-8 
 
Huiswerkoverzicht 
 
Maandag 22 juni Werkwoorden week 2 
Dinsdag 23 juni  Engelse lees- en luistertoets over hoofdstuk 3 en 4 
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 23 juni 

 

 
En verder in het dorp…….. 

Filmmiddag DAC: hij komt eraan! 

We hebben jullie gemist! We hadden nog een paar leuke activiteiten gepland voor de afgelopen maanden, 
maar jammer genoeg konden die toen niet doorgaan. Gelukkig is die mogelijkheid er nu wel en trakteren we 
jullie voor de zomervakantie nog op een filmmiddag!  

Dat doen we op zaterdagmiddag 4 juli a.s. Naast een film is er ook drinken, pannenkoeken en wat extra’s.  
Op zaterdag 4 juli zien we jullie graag weer in dorpshuis Trefpunt de Dorsvloer.  
1. De kinderen tot 7 jaar tussen 12.30 en 14.45 uur. 
2. De kinderen van 7 tot en met 12 jaar tussen 15.00 en 17.15 uur. 

Opgeven bij Saskia Kloet (Nieuwe Schoolstraat 1) uiterlijk vrijdag 26  juni a.s. Bijdrage: € 3,00. 
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