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Geen jarigen de komende week
“Feestdag” op 7 juli a.s.
Op dinsdag 7 juli a.s. gaat 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 (onder “Nieuws uit groep 7-8”). In dat overzicht ziet u
ook wat de leerlingen op deze dag mee moeten brengen naar school. Het is handig dat u
daar 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 een beetje lekker is ……….
Versoepelde Corona-maatregelen blijven gelden na de zomervakantie
M.i.v. 1 juli a.s. zijn 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. Deze maatregelen en de
maatregelen betreffende de hygiëne zullen ook na de zomervakantie nog blijven gelden. We hoeven tijdens de
pauzes de groepen niet meer gescheiden buiten te laten spelen. Leuk voor de kinderen.
Na de zomervakantie willen we weer voor alle groepen gelijke begin- en eindtijden gaan hanteren. Om te
voorkomen dat teveel ouders/verzorgers gelijktijdig bij school samenkomen (i.v.m. onderlinge afstand)
verwachten we dat de leerlingen van groep 5 t/m 8 die in het dorp Dreischor wonen alleen naar school komen.
De overige leerlingen worden door ten hoogste 1 ouder/verzorger gebracht en gehaald. Zo kunnen we elkaar
voldoende ruimte gunnen. We begrijpen heel goed dat deze maatregelen niet fijn zijn, maar op deze wijze
werken we met elkaar wel mee aan het voorkomen van evt. nieuwe besmettingen………..
Hieronder de afspraken, zoals ze na de zomervakantie gelden:
- vanaf gr.5 komen de leerlingen uit het dorp Dreischor alleen naar school (lopend of op de fiets);
- elke leerling van groep 1-4 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 in principe niet in de school, tenzij zij een hulptaak/afspraak hebben;
- 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.
Regelmatig worden tastpunten zoals deurklinken, WC-brillen, enz. gereinigd. Na
schooltijd volgt dagelijks de reiniging/desinfectering van alle tastpunten en sanitaire
voorzieningen. Zo dragen wij samen zorg voor de hygiëne in de school.

Traktaties mogen weer na de vakantie
Nu de coronamaatregelen enigszins versoepeld zijn, willen we na de zomervakantie het trakteren door de
kinderen weer toestaan. Wel mogen het alleen verpakte traktaties zijn. We willen het versoepelen van de
beperkingen stapje voor stapje laten gebeuren. Uiteraard besteden we ruimschoots aandacht aan
verjaardagen van de leerlingen. Het blijft voor hen immers nog altijd een bijzondere dag.
Tijdens de laatste schoolweek van dit schooljaar zullen de leerlingen vanuit school wel een traktatie
ontvangen; we willen dit bijzondere schooljaar immers wel een beetje feestelijk afsluiten. Ook deze traktatie
zal verpakt zijn………..
Parro
We zijn erg blij dat alle ouders hun Parro-account hebben aangemaakt. Vanaf nu
kunnen de leerkrachten eenvoudig met u communiceren via de Parro-app. We hebben de
afgelopen 2 weken 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. De eerste
ervaringen leren ons dat de telefonische gesprekken naar tevredenheid verlopen.
Uiteraard geven we de voorkeur aan een fysiek gesprek, maar gezien de omstandigheden waarin we ons
momenteel bevinden, is de telefonische variant een goed alternatief. Als we in het najaar niet geconfronteerd
worden met een “tweede golf” van corona-besmettingen, kunnen we u in november weer gewoon op school
ontvangen voor een voortgangsgesprek.
Tip: U kunt in uw Parro-account zelf uw privacy-instellingen beheren. Kijk daar even naar.

Wisseling onderwijsassistent
Het (bijna) afgelopen schooljaar hebben we op de vrijdag ondersteuning gehad van meester Joey v.d. Hummel.
Meester Joey zal het komende schooljaar 4 dagen als onderwijsassistent gaan werken op ’t Kofschip in
Zierikzee. Dat betekent dat we hem na de zomervakantie niet terugzien op De Klimop. Met het vertrek van
meester Joey komen we op vrijdag niet zonder onderwijsassistent te zitten. Na de zomervakantie zal Patrique
de Jonge de plaats van meester Joey innemen. We wensen meester Joey veel plezier op ’t Kofschip en meester
Patrique heten we van harte welkom op De Klimop.
Lessen GVO
Gisteren hebben de leerlingen van groep 3 t/m 7 een brief meegekregen over de GVO-lessen die ook het
komende schooljaar weer gevolgd kunnen worden. Indien u uw kind(eren) niet wilt laten deelnemen aan deze
lessen, kunt u dat tot uiterlijk donderdag 9 juli a.s. aangeven bij de leerkracht van uw kind(eren).
Rapportgesprekken
Maandag 6 juli a.s. zullen de laatste telefonische rapportgesprekken plaatsvinden.
We vinden het fijn dat iedereen veel begrip getoond heeft voor het feit dat we deze
keer, op een paar specifieke gevallen na, niet een fysiek gesprek konden hebben.
Zo hebben we samen toch de vorderingen van uw kind(eren) kunnen doorspreken.
Voor de ouders/verzorgers die maandag 6 juli a.s. nog een gesprek hebben, vragen
we aandacht voor het volgende:
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.
Begin zomervakantie
Nog één week en dan is het zomervakantie……! Volgende week vrijdag 10 juli is de laatste schooldag van dit
bijzondere schooljaar. Om 12.00 uur eindigt schooljaar 2019-2020 voor alle leerlingen.
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. 6-7
Di. 7-7
Vr. 10-7

Rapportgesprekken
Plein-activiteit alle groepen
+ afscheid groep 8
Begin vakantie om 12.00 uur

Ma. 13-7 t/m vr. 21-8: Zomervakantie

Nieuws uit groep 1-2-3
Laatste week
Nog 5 dagen en dan hebben we vakantie... Wat zullen we de kinderen gaan missen! Juf Ali en juf Miranda zien
de kinderen donderdag voor het laatst voor de vakantie, daarom doen we donderdagmiddag wat gezellige
spelletjes met elkaar. Vrijdagochtend zijn meester Joey en juf Fleur in de klas en om 12 uur wensen we elkaar
allemaal een super fijne vakantie!
Vrijdag extra tas mee
De werkjes gaan natuurlijk mee naar huis voor de vakantie. Wilt u een extra tas meegeven voor alle werkjes?
Schoonmaak
Net als vorig jaar willen we in de eerste twee weken na de vakantie de kasten en het speelgoed weer
schoonmaken. We hopen dat er veel ouders op school of thuis mee willen helpen met het schoonmaken van
het speelgoed.
Nieuwe leerling groep 3
Lars van Ham is vorige week in Dreischor komen wonen en zit nu gezellig bij ons in groep 3. We wensen Lars
heel veel plezier bij ons op De Klimop!

Nieuws uit groep 4-5-6
Tekenen
3D hand tekenen: deze week hebben we geleerd hoe je een 3d hand
kunt tekenen.
Afscheid van meester Mike
Dit was het dan. Na twee leuke stage jaren, zit het er dan toch echt op.
Ik heb in deze twee jaar ontzettend veel geleerd bij meester Tim. Heb
veel leuke lessen mogen geven en heb hier heel veel van geleerd. Ik
heb het ontzettend gezellig gehad met leerlingen van 4-5-6.
Maar ook met het team van De Klimop. Ik ga het hier ontzettend
missen, maar ik kijk ook uit naar mijn volgende stage, op OBS De Kirreweie in Burgh-Haamstede. Ik kijk hier
ontzettend naar uit. Bedankt leerlingen en het team van de OBS De Klimop voor gezellige jaren en hopelijk tot
ziens.
Groetjes, meester Mike
Schooltuin
Wat ontzettend leuk dat we nog meer plantjes hebben gekregen voor in de schooltuin.
Ik ben erg benieuwd hoe het met de plantjes thuis gaat, groeien ze goed?
Alle leerlingen verzorgen thuis een plantje en aanstaande maandag gaan we kijken hoe
mooi ze zijn gegroeid. De plantjes dus graag maandag weer even mee naar school nemen.
Foto’s
In de link hieronder vindt u meer foto’s.
https://myalbum.com/album/Ff7pRENaGWDd

Nieuws uit groep 7-8
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 de 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 is 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 die dat heeft 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)
● zonnebrandcrème
● genoeg drinken bij warm weer
Dit belooft een gezellige feestdag van groep 8 te worden. Groep 8 heeft er zin in!
Afronden van het schooljaar
Deze week hebben we in groep 7 en 8 alles van rekenen, spelling en taal afgerond. Ook met de andere vakken
zijn we bijna klaar! We hebben hard gewerkt dit schooljaar. Mijn complimenten!
Afgelopen maandag zijn de rapporten meegegaan. De kinderen mogen erg trots zijn op hun rapport. Deze
week zijn ook de telefonische gesprekken over het rapport geweest. Best een beetje gek, maar fijn alle ouders
even gesproken te hebben.
Om het schooljaar leuk en gezellig af te ronden, hebben we deze week in de middag steeds een ander soort
activiteit gedaan. Zo hebben we maandag en donderdag proefjes gedaan uit de scheikundedozen die we
hadden gekregen met de juffendag. Dinsdag speelden we een escape room. Ook hebben we een muziekbingo
gedaan.
Volgende week is groep 8 nog twee dagen op school. Maandag ruimen we het lokaal op, dinsdag is hun
feestdag en nemen zij afscheid van de school. Woensdag, donderdag en vrijdag is groep 7 de nieuwe groep 8!

