
 

 Datum: 21 augustus 2020, Nr. 1 

 

                                                                                     geen 
 
Start nieuwe schooljaar 
Op maandag 24 augustus a.s. gaan we beginnen aan een heel nieuw schooljaar. Om 8.30 uur zien we iedereen 
graag weer helemaal uitgerust op school. We hopen dat iedereen, ondanks de beperkingen van de 
coronamaatregelen, heeft genoten van een heerlijke vakantie. 

 
Even voorstellen 

Beste ouder(s) / verzorger(s), 

Na een fantastische tijd van bijna 20 jaar als directeur op de Theo Thijssenschool in Zierikzee was ik toe aan 
een nieuwe uitdaging. Vanaf 1 augustus 2020 ben ik de nieuwe directeur van De Klimop in Dreischor. Hans 
Schreurs zal tot aan de herfstvakantie aan De Klimop verbonden blijven, dus zijn we in de gelegenheid om  
de switch van directie vloeiend te laten verlopen.  

Donderdagmiddag jl. hebben we op school de 1e startvergadering gehad in het nieuwe schooljaar 2020-2021. 
Tijdens mijn onderwijscarrière heb ik met een groot deel van het team reeds kennis  
gemaakt, dus het voelde gelijk vertrouwd. Zelf heb ik mijn eerste onderwijservaringen  
als leerling opgedaan als 6-jarige leerling op De Klimop in Dreischor.  
De cirkel is dus (bijna) rond (-: 

Ik zie er naar uit om nader kennis te maken met u en uw kind(eren). Op 22 september  
staat de jaarlijkse  ouderavond/infoavond gepland, dus ik hoop dat de coronaperikelen  
onder controle blijven, zodat ik me dan nader aan u kan voorstellen. 

Ik wens u een heel fijn weekend toe en tot a.s. maandag! 

Hartelijke groet, 

André  Koster  

 
Verschijnen De Kletskop 
Ook dit schooljaar zal De Kletskop weer iedere vrijdag verschijnen. Zo houden we u op de hoogte van zaken 
rondom de school. De eerste “reguliere” Kletskop verschijnt vrijdag 28 augustus a.s.                              

 
Welkom 
Op maandag 24 augustus verwelkomen we 2 nieuwe leerlingen op school: Olli Bosch en Milou Schreuder. 
Beiden stromen in in groep 1. Wij wensen beiden een heel fijne en leerzame tijd op De Klimop. 
Ook verwelkomen we enkele nieuwe collega’s. Naast onze nieuwe directeur André Koster, komen ook juf Ellen 
Oosting en meester Patrique de Jonge (onderwijsassistent) ons team versterken. Ook hen wensen wij heel veel 
plezier op onze school. 
 
 



 

Stagiaires 
In het nieuwe schooljaar zullen er op De Klimop en bij Kibeo weer enkele stagiaires praktijkervaring gaan 
opdoen. In groep 1-2-3/Kibeo zijn dat Amy Steenhard (op ma., di. en woe.) en Bente v.d. Valk (op do. en vr.) 
Beide stagiaires volgen de MBO-opleiding tot kindprofessional.   
In groep 4-5-6 komt Linda Jonkman elke dinsdag stagelopen. Linda gaat als zij-instromer de PABO-opleiding 
volgen. Wij wensen onze stagiaires een leuke en leerzame tijd toe op De Klimop en bij Kibeo. 

Schooltijden 
Onze schooltijden blijven in vergelijking met vorig schooljaar onveranderd. We blijven 
een continurooster hanteren. ’s Ochtends gaat de eerste bel om 8.25 uur en starten de  
lessen om 8.30 uur. Om 12.00 uur eindigt de ochtendschooltijd (woensdag om 12.15 uur). 
Alle leerlingen blijven op school lunchen met hun eigen leerkracht. Uiteraard brengen zij  
wel hun eigen lunch mee. Na de lunch spelen zij een kwartier buiten onder toezicht van  
de pleinwacht. 
’s Middags starten de lessen om 12.30 uur. De eindtijd in de middag is om 14.30 uur. 
Woensdagmiddag zij alle leerlingen vrij. Groep 1 t/m 4 is daarnaast ook op vrijdagmiddag vrij. 

Luizenpluis 
I.v.m. de coronamaatregelen zal er na de vakantie geen luizenpluis plaatsvinden op school. Wij willen u vragen 
om uw eigen kind(eren) thuis op hoofdluis te controleren en, zo nodig, te behandelen. 

Gymtijden 
Hieronder melden we u vast de gymtijden van de verschillende groepen, zodat de leerlingen weten wanneer 
hun gymspullen op school moeten zijn. 
Groep 1-2-3:  maandag en donderdag 
Groep 4-5-6:  dinsdag en donderdag 
Groep 7-8:      maandag en donderdag 
We gaan pas weer gebruikmaken van de gymzaal, zodra wij dat i.v.m. corona weer verantwoord achten. 

Vakantierooster 2020-2021 
Herfstvakantie:  ma 19-10-2020  t/m  vr 23-10-2020 
Kerstvakantie:  ma 21-12-2020  t/m  vr 01-01-2021 
Voorjaarsvakantie: ma 15-02-2021  t/m  vr 19-02-2021 
Goede Vrijdag:  vrij 02-04-2021 
Tweede Paasdag: ma 05-04-2021 
Meivakantie:  ma 26-05-2021  t/m  vr 07-05-2021 
Hemelvaartsdag + vr: do  13-05-2021  t/m  vr 14-05-2021 
Tweede Pinksterdag: ma 24-0502021 
Zomervakantie:               ma 26-07-2021  t/m  vr 03-09-2021 
 

Vrije middagen    Studiedagen (leerlingen zijn dan vrij) 
vrijdagmiddag  18-12-2020  vrijdag         12-02-2021 
vrijdagmiddag  23-05-2021  donderdag 08-07-2021 
vrijdagmiddag  23-07-2021 

Fruitdagen 
Ook in het nieuwe schooljaar houden we de “gruitdagen” erin. Dat betekent dat de leerlingen op woensdag, 
donderdag en vrijdag voor de ochtendpauze geen koek o.i.d. meebrengen, maar een stuk fruit of groente. 
Uiteraard zouden wij het toejuichen als u op de maandag en dinsdag uw kind(eren) ook een gezond 
tussendoortje meegeeft. Wij stimuleren onze leerlingen om gezond te eten. Het geeft hen de energie om goed 
te functioneren op school. 

Oortjes 
Zoals u weet, werken wij op school regelmatig met chromebooks. Om elkaar niet te storen, hebben de 
leerlingen soms oortjes in of een koptelefoon op. I.v.m. de hygiëne adviseren we om de leerlingen van groep  
3 t/m 8 hun eigen “oortjes” mee te laten brengen van thuis. Deze “oortjes” blijven steeds op school, zodat ze 
niet vergeten kunnen worden.  

 

 



 

 

Parkeren bij school 
Het komt van tijd tot tijd voor dat er bij het halen en brengen van de kinderen wat weinig ruimte is bij school 
om auto’s te parkeren. Deze worden dan soms even gedeeltelijk op het trottoir gezet. Af en toe precies in de 
bocht bij de Heshuizenstraat. Dat zorgt voor een onoverzichtelijke verkeerssituatie. 
Wij willen u vragen goed de verkeersveiligheid rond de school in de gaten te houden. Samen zijn we daar 
verantwoordelijk voor. 

Kibeo-De Klimop 
                              Zoals u weet, zijn we volop bezig om de baby- en peuteropvang van Kibeo onder  
                              te brengen in De Klimop. De aanpassing van het gebouw is inmiddels in volle gang.  
                              Volgens de laatste planning zal groep 1-2-3 in de week van 7 september verhuizen 
                              naar het lokaal aan de voorzijde van de school. 
                              Daarna wordt het huidige kleuterlokaal aangepast voor de baby- en peuteropvang. 
Als de laatste planning strak gevolgd wordt, is de realisatie van dat lokaal op 1 oktober een feit.  
Wij zijn erg blij dat het na een lange aanloop tot deze mooie samenwerking is gekomen. Wordt vervolgd.  
 
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. 
Vanaf 24 augustus gaan we weer voor alle groepen de oude 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……….. 
Opm: wij kunnen ons voorstellen dat ouders/verzorgers uit Dreischor op de eerste lesdag na de vakantie ook  
           hun kind(eren) uit groep 5 t/m 8 willen begeleiden naar school. Dat mag, indien zij niet op het  
           schoolplein komen en voldoende afstand tot andere ouders/verzorgers houden. 
 
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. 
 

Overleg op Obaseniveau 
Op donderdag 27 augustus vindt op Obase-niveau overleg plaats oven de ontwikkelingen m.b.t. corona. 
Mogelijk worden de nu geldende maatregelen na dat overleg aangepast. Uiteraard communiceren wij dat dan 
met de ouders/verzorgers.  

 
                                       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. 
 

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                              
                                            24-8   Eerste schooldag 
                                            17-9   Schoolfotograaf 
                                            22-9   Ouderavond/infoavond 

 
 

Groep 1-2-3 
 
Het nieuwe schooljaar 
De juffen hebben er zin in! We zijn al druk bezig geweest om de klas weer in te richten. Deze keer is dat maar 
voor een paar weken, want in de week van 7 september verhuizen we naar een ander lokaal. Best spannend. 
De kinderen zullen maandag al snel zien dat er best wat dingen een ander plekje hebben gekregen. We nemen 
de tijd om alles te bekijken, maar de kinderen zullen vast snel weer gewend zijn aan het lokaal. 
 
Deur open 
De deur van de onderbouw gaat om 8.20 uur open. Vanaf dan mogen de kinderen naar binnen komen. 
Afscheid nemen moet gedurende de coronamaatregelen helaas nog even op het plein plaatsvinden. Het is niet 
anders. 
 
Gymtas 
De gymtassen mogen weer aan de kapstok gehangen worden; graag voor donderdag. Op maandag en 
donderdag is er voor ons tijd in de gymzaal gereserveerd. Voorlopig maken we daar nog gen gebruik van. 
 
Extra setje kleding 
We zouden het fijn vinden als de kinderen van groep 1-2 een extra setje kleding in hun schooltas meenemen, 
voor het geval zij op school een ongelukje hebben. 
 
Schoonmaak 
Voordat wij in de week van 7 september verhuizen naar een ander lokaal, willen we  
de kasten en het speelgoed nog schoonmaken. We zouden daar wel hulp bij kunnen  
gebruiken. Via Parro zullen we te zijner tijd een oproep voor hulp doen. 

 

 

 

Wij wensen iedereen een heel fijn schooljaar. Wij hebben er zin in! 

 

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

