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 Datum: 5 februari 2021, Nr. 16 

 

       Geen verjaardagen 

 

Kinderen weer naar school 
Na een periode van ruim 5 weken thuisonderwijs opent onze school gelukkig weer op maandag 8 februari haar 
deuren. Voor meer informatie over “de spelregels” m.b.t. de opening van de scholen verwijzen we u naar de 
gisteren verstuurde Obase-brief. In de loop van deze dag ontvangt u de school specifieke bijlage. Willen we 
op maandag weer goed kunnen opstarten met het fysieke onderwijs, dan moeten de kinderen wel hun 
schoolspullen (boeken, schriften, Chromebooks, opladers, etc.) van thuis meenemen. Wilt u er goed op letten 
dat de Chromebooks veilig verpakt in een tas zitten, zodat ze niet kunnen beschadigen.  

  

 
 
 
Oudergesprekken 
Op dinsdag 9 februari, woensdag 10 februari (gr. 4/5/6) en donderdag 11 februari vinden er oudergesprekken 
plaats. Helaas kunnen deze gesprekken niet fysiek plaatsvinden. Tijdens deze gesprekken informeren we u zo 
goed mogelijk over de (veelal) digitale vorderingen van uw kind(eren). Uiteraard zijn we ook erg benieuwd 
naar uw thuiservaringen met het digitale onderwijs. Als het goed is bent u door de groepsleerkrach(en) van uw 
kind(eren) reeds in de gelegenheid gesteld om via Parro een afspraak in te plannen. Is er iets niet duidelijk, 
neem dan even contact op! Eerder lieten we u al weten dat de rapporten i.v.m. met de coronaperikelen pas 
later zullen worden meegegeven. 

  

De Klimop in de media: 
Afgelopen maandag kregen we op school bezoek van Omroep Zeeland; zie onderstaande link: 
 
https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/125332/Blijheid-overheerst-op-basisschool-in-Dreischor-Yes-we-
mogen-weer 
 

https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/125332/Blijheid-overheerst-op-basisschool-in-Dreischor-Yes-we-mogen-weer
https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/125332/Blijheid-overheerst-op-basisschool-in-Dreischor-Yes-we-mogen-weer
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Agenda 

Vrijdag                05-02                  Laatste dag van het thuisonderwijs 
Maandag            08-02                  Start fysiek onderwijs 
Dinsdag              09-02                   Digitale rapportgesprekken 
Woensdag 10-02  Digitale oudergesprekken (groep 4/5/6) 
Donderdag         11-02                  Digitale rapportgesprekken 
Vrijdag                12-02                  De geplande studiedag gaat niet door 
Maandag            15-02                  Start van de voorjaarsvakantie (t/m vrijdag 19 februari) 
  

De site van de week: 
  
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/actueel 
 

                       

Nieuws uit groep 1-2-3 
 
De afgelopen 2 weken hebben we aan het thema “op avontuur” gewerkt. 

In de eerste week vertelde Pompom ons in een filmpje dat hij graag op avontuur naar China wilde. Hoe kon hij 

daar komen en wat zou hij daar te zien krijgen. De kinderen (en ouders) dachten hier enthousiast over mee. 

Maar na een week kwam Pompom er achter dat een gat graven in de zandbak om in China te komen toch niet 

zo’n goed idee was. Hij bedacht een ander plan: hij wilde nu graag op avontuur naar de maan. Maar wat heb je 

nodig om naar de maan te gaan? En wat kom je tegen in de ruimte? Ook hier gingen we weer vol 

enthousiasme mee aan de slag.  

De komende week gaat Pompom nog een keer op avontuur, maar waar hij dan weer naar toe wil blijft een 

verrassing.  

 

 

    

 

 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/actueel
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Nieuws uit groep 4-5-6 
De scholen gaan weer open!! Op dinsdag 2 februari heeft het kabinet wijzigingen in de coronamaatregelen 

bekendgemaakt. De kinderopvang en de basisscholen mogen vanaf maandag 8 februari weer open. Wilt u de 

leerlingen aanstaande maandag alle schoolmaterialen die thuis zijn, weer mee naar school laten nemen. 

Ondanks dat het thuisonderwijs best naar wens is verlopen hebben we allemaal weer ontzettend veel zin om 

elkaar te zien en samen te kunnen leren. Hierbij wil ik alle leerlingen, ouders en verzorgers complimenteren 

hoe we samen het thuisonderwijs hebben vormgegeven. Tot aanstaande maandag!! 

 

Inschrijven voor oudergesprekken via Parro: De ouders van groep 4/5/6 kunnen zich weer via Parro 

inschrijven voor een gesprek over de ontwikkeling van uw kind. De gesprekken vinden plaats op dinsdag 9 

februari, woensdag 10 februari, donderdag 11 februari, zie tijdvakken in Parro. Dit keer gaan we de gesprekjes 

weer telefonisch doen maar u kan dit keer ook via Google Meet videobellen. Voor een telefonisch gesprek 

hoeft u niets aan te geven. Wilt u ons gesprek via Google Meet dan hoor ik het graag via Parro of mail en gaan 

we dat regelen.  

Wilt u met mij videobellen dan kunt u volgende week de volgende link gebruiken:  

https://meet.google.com/btk-gbjj-wyb 

 

https://meet.google.com/btk-gbjj-wyb
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Faqta is een nieuwe aanpak voor wereldoriëntatie: We gaan na de voorjaarsvakantie werken met Faqta, dit is 

een nieuwe aanpak voor wereldoriëntatie met lessen waarin de leerlingen zelfstandig leren en heel veel 

samenwerken. Faqta is gericht op het stimuleren van de nieuwsgierigheid van kinderen en heeft als doel de 

interessegebieden van de leerlingen te verbreden. De onderwerpen dagen leerlingen uit om zelf te 

onderzoeken, te ontdekken of te ontwerpen. Onderzoekend en ontdekkend leren staat centraal. Na een 

klassikale introductie gaan leerlingen zelfstandig aan de slag met de onderzoek- en ontdekopdrachten. Faqta 

biedt een aantrekkelijk digitale leeromgeving boordevol video’s en opdrachten, ondersteund met doe-boeken 

en printbare werkbladen. 

 

De wereld verandert snel. Hoe we leven, werken, met elkaar omgaan en hoe we leren. In de moderne 

samenleving gaat het niet meer alleen om kennis. Dat vraagt om een onderzoekende houding, creativiteit en 

probleemoplossend denken, reflectie, goed kunnen communiceren en samenwerken. Ik heb veel zin om na de 

voorjaarsvakantie met de leerlingen de nieuwe aanpak voor wereldoriëntatie te gaan gebruiken en verder te 

ontdekken. Voor meer info over Faqta surft u naar https://faqta.nl/  

Juf Linda: Juf Linda heeft vanaf het begin van het schooljaar elke dinsdag stage gelopen bij ons in de klas. De 

juf neemt volgende week dinsdag afscheid van groep 4/5/6 en zal er dan voor het laatst zijn. Het tweede 

halfjaar gaat juf Linda stage lopen bij de onderbouw. Wij bedanken juf Linda voor haar inzet in groep 4/5/6 en 

wij wensen je een leuke en leerzame periode toe bij de onderbouw.  

Nieuws uit groep 7-8 
Eindelijk, we mogen volgende week weer naar school. Iedereen heeft er ontzettend veel zin in! Zo fijn om 

elkaar weer in het echt te zien.  

Als we terugkijken naar de afgelopen periode, zijn we ontzettend trots op onze leerlingen en ook de 

ouders/verzorgers die mee hebben geholpen om van deze periode een succes te maken. 

 

Oudergesprekken 

Volgende week vinden er oudergesprekken plaats op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. U heeft 

inmiddels een uitnodiging gekregen om een gesprek in te plannen via Parro. Dit gesprek zal vooral in het teken 

staan van het delen van de ervaringen m.b.t. het digitale onderwijs en het welbevinden van uw kind tijdens de 

afgelopen periode. 

De gesprekken vinden telefonisch plaats, maar ook mag er worden gekozen voor videobellen in Google Meet. 

Als u voorkeur heeft voor videobellen, laat het ons dan even weten via een berichtje in Parro.  

De adviesgesprekken voor groep 8 worden gepland in de week van 8 maart. Hierover heeft u een bericht 
ontvangen in Parro en via e-mail. Meer informatie hierover volgt nog.  
 

https://faqta.nl/


5 
 

 

 

 

 

Afscheid juf Esther 
Na de voorjaarsvakantie komt juf Isabel weer terug van haar verlof. Juf Ellen 
staat op maandag en dinsdag voor de klas en juf Isabel op woensdag, donderdag 
en vrijdag. 
Dit betekent dat we volgende week afscheid gaan nemen van juf Esther. Dit 
vinden we erg jammer en we gaan juf Esther enorm missen. Wel zijn de kinderen 
en juf Esther natuurlijk erg blij dat ze elkaar nog kunnen zien in het echt i.p.v. 
achter een beeldscherm.  

 

 

 

Vanuit Kibeo 

De afgelopen weken hebben wij gewerkt aan het thema “Hatsjoe”. Vanaf 

volgende week gaan we beginnen met het thema kleuren en vormen. We 

hebben leuke activiteiten bedacht waar de kinderen aan de slag gaan met 

verschillende kleuren en vormen. We kijken enorm uit naar volgende week 

en hopen alle kinderdagverblijf kindjes weer te zien!  

Groetjes van Annemarie 

 

 

 

 

 


