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29 juni - juf Miranda
“Feestdag” op 7 juli a.s.
Op dinsdag 7 juli a.s. willen groep 8 voor alle leerlingen een “feestdag” organiseren.
Dat doen zij i.v.m. met hun afscheid van De Klimop. Een uitgebreid programmaoverzicht
vindt u verderop in deze Kletskop. In dat overzicht ziet u ook wat de leerlingen op deze
dag mee moeten brengen naar school. Het is handig dat u daar nu al even naar kijkt,
zodat u niet op het laatste moment voor een verrassing komt te staan.
Nu maar hopen dat het weer op 7 juli net zo lekker is als deze week……….
Versoepeling en naleving Corona-maatregelen
M.i.v. 1 juli a.s. worden de corona-maatregelen voor het basisonderwijs weer wat versoepeld. Leerkrachten
hoeven vanaf die datum geen 1,5 m afstand meer te houden van de leerlingen. Onderling moeten de
leerkrachten nog wel de 1,5 m in acht nemen. Dat geldt ook voor ouders/verzorgers. We constateren dat met
name die afstandsregel nog weleens wordt “vergeten”. Het blijft 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.

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.
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. We hebben de
afgelopen week een beetje geoefend met het delen van berichten en foto’s. Ook hebben
we de planning voor de telefonische rapportgesprekken via Parro laten verlopen.
Ouders/verzorgers konden zelf een tijdvak reserveren om gebeld te worden. Door
onwennigheid bij onszelf hadden we aanvankelijk tijdvakken open gezet, die eigenlijk niet
beschikbaar waren. Dat hebben we achteraf hersteld. Dat moet een volgende keer beter. Excuses voor
eventueel ongemak. Ook wij leren van onze fouten. U heeft nog tot vanmiddag 15.00 uur de tijd om een
tijdstip te reserveren waarop u gebeld wilt worden.
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
Enige tijd geleden hebben we u al laten weten dat de rapportgesprekken deze
keer telefonisch worden gehouden. In de corona-protocollen die zijn opgesteld
staat nl. aangegeven, dat ouders/verzorgers niet de school mogen betreden.
Dat betekent dat fysieke rapportgesprekken niet mogelijk zijn.
De 3 data, waarop we de gesprekken gaan voeren, vindt u in onderstaande agenda.
Via Parro heeft u maandag jl. een uitnodiging ontvangen om een tijdstip aan te geven
waarop we u kunnen bellen voor het gesprek (dat kan nog tot vanmiddag 15.00 uur!). We zullen deze keer
het rapport op maandag 29 juni, voorafgaand aan de gesprekken, meegeven aan de kinderen.
We zouden het fijn vinden als u tijdens het gesprek het rapport van uw kind (eren) bij de hand heeft. Dat
geeft het gesprek een meerwaarde.
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.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

Nieuws uit groep 7-8
Huiswerkoverzicht
Maandag 29 juni
Maandag 29 juni
Dinsdag 30 juni
Woensdag 1 juli
Donderdag 2 juli
Vrijdag 3 juli

Werkwoorden week 3
Dictee hoofdstuk 7 + 8 woorden
Dictee hoofdstuk 7 + 8 werkwoorden
Dictee woorden alle hoofdstukken
Dictee werkwoorden alle hoofdstukken
Rekenhuiswerk blok 4 groep 7 + rekentoets

Laatste weken
Deze week zijn we flink aan het afronden. ‘s Ochtends werken we nog hard aan rekenen, spelling en taal. In de
middag is het tijd voor gezellige en ontspannende dingen.
Zo hebben we maandagmiddag een pubquiz gespeeld. We hadden vijf verschillende rondes. Vragen over wie is
het, herken het logo, algemene kennis, bekende titels en artiesten.
De uitslag was erg spannend. De nummer 1,2 en 3 zaten heel dichtbij elkaar met maar een halve punt verschil.
Dinsdag hebben we onder de Engelse les een Engelse film gekeken. We keken “Lady and the vagebond” in het
Engels, zonder ondertiteling. Zo leren heel veel nieuwe woorden!
Volgende week staat er nog een “moordspel” gepland en een “muziekbingo”.
Feestdag groep 8
Beste ouder(s)/ verzorger(s) van de leerlingen van De Klimop,
Helaas kunnen de traditionele festiviteiten zoals vossenjacht, het buffet en toneelavond niet doorgaan.
Daarom is er samen met de kinderen van groep 8 naar een leuk alternatief gezocht. Zij hebben een leuk
programma voor alle kinderen van de school bedacht. Dinsdag 7 juli is daarom een feestdag voor heel de
school!
Hoe ziet de dag er ongeveer uit?
Iedereen is om half 9 op school. Wanneer de bel gaat, wordt iedereen in eigen klas verwacht.
Rond 9 uur verzamelen we op het plein en zal de feestdag officieel worden geopend.
Tot half 11 werken we in halve uurtjes en zijn er leuke activiteiten: bingo, een tekenwedstrijd en het spelen
van gezelschapsspellen.
Om half 11 is het tijd voor pauze en spelen we gezamenlijk buiten. Iedereen neemt zijn eigen drinken en een
tussendoortje mee van thuis.
Dan iets het tijd voor de waterspellen. Van 11.00 tot 12.00 uur zijn er verschillende waterspelletjes op het
plein klaar gezet.
Het is belangrijk dat daarom iedereen een reserve tas meeneemt met
droge kleding en een handdoek. Groep 8 zou het erg leuk vinden om
de ochtend af te sluiten met een watergevecht. Wil iedereen een
waterpistool/ waterkanon of iets dergelijks meenemen?
Normaal gesproken maakt groep 8 een buffet voor de kinderen van de school. Dit wordt op de feestdag een
gezellige picknick op het plein. We willen iedereen vragen om lekker lunchpakketje mee te nemen en
eventueel een picknickkleed. Het is een feestdag, dus in je lunchpakketje mag best een pannenkoek, broodje
knakworst of iets anders feestelijks zitten!
We sluiten de lunch af met buitenspelen en om 13.30 uur zorgen we ervoor dat we met onze stoel in een
grote kring op het plein zitten. Het is dan namelijk tijd voor het afscheid van groep 8. Zoals ieder jaar wordt
groep 8 in het zonnetje gezet. Er wordt een korte toespraak gehouden en de getuigschriften worden
uitgereikt. Om 14.00 uur gaat iedereen terug naar de klas. Groep 8 heeft namelijk nog iets leuks om in de klas
te bekijken.
We maken om 14.30 uur met alle kinderen een erehaag bij de ingang van de school om groep 8 uit te
zwaaien.

Wat nemen de kinderen op 7 juli mee?






eigen drinken en tussendoortje
droge kleding en een handdoek
waterpistool/waterkanon of iets dergelijks
heerlijk lunchpakket
picknickkleed (indien beschikbaar)

Dit belooft een gezellige feestdag van groep 8 te worden. Groep 8 heeft er zin in!

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. Bijdrage: € 3,00.

