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17 januari - Ferre van der Helm

Namens het team van de OBS de Klimop wensen we u een gezond en een heel
gelukkig 2021 toe. Laten we er samen een mooi jaar van maken!

Start van het onderwijs op afstand
Voor en in de Kerstvakantie zijn de leerkrachten heel druk bezig geweest
met het vormgeven van het thuisonderwijs, dat afgelopen maandag is
gestart. Over onze eerste ervaringen kunt u hieronder lezen. W zijn ook
benieuwd naar uw ervaringen met het thuisonderwijs. Ook voor goede
ideeën/suggesties staan wij uiteraard open. Terugkoppeling kunt u emailen naar a.koster@obase.nl of naar de groepsleerkrachten van uw
kind(eren). Mocht u tegen zaken aanlopen of vragen hebben over de
lesopdrachten, schroom dan ook niet om contact op te nemen.

Testbeleid kinderen
Landelijk is er recentelijk nieuw beleid ontwikkeld m.b.t. het testbeleid van kinderen.
Op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/wanneer-testen vindt u hierover
meer informatie.
Ouderbijdrage
In november 2020 hebben we alle ouders/verzorgers verzocht om de (tijdelijk) verlaagde ouderbijdrage van
€ 25 te voldoen. Bijna alle ouders/verzorgers hebben hun bijdrage inmiddels betaald. Graag ontvangen we
deze maand ook de bijdrages van de ouders/verzorgers die nog niet hebben betaald.
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Nieuws uit groep 1-2-3
We wensen iedereen een heel gelukkig en gezond nieuwjaar!
Er zit al weer een week thuisonderwijs op. Elke dag kregen de kinderen filmpjes met instructie, verhaaltjes,
knutselwerkjes of spelletjes toegestuurd. En dat er hard gewerkt is zagen wij weer aan de foto’s en filmpjes die
we terug kregen. Super leuk om te zien en wat zijn we trots hoe goed en snel iedereen het weer heeft
opgepakt!
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Nieuws uit groep 4-5-6
Hierbij kort het laatste nieuws uit groep 4/5/6. Thuiswerken: We werken sinds maandag met een weektaak en
dagplanning. Mijn complimenten aan alle leerlingen, ouders/ begeleiders die het thuis heel goed oppakken en
prima begeleiden waar mogelijk. Iedere groep krijgt voor rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen zijn eigen
instructiemomenten en daarnaast kunnen ouders en leerlingen altijd online om hulp vragen. Het thuiswerken
is voor iedereen lastig, soms moeilijk maar we doen het allemaal erg goed en er wordt fijn gewerkt tot op
heden. Ik hoop dat iedereen die motivatie vast kan houden. Ik ben heel blij dat alle leerlingen elke dag bij de
verschillende instructiemomenten zijn en ik heb het gevoel dat de start van het thuiswerken goed is verlopen.
Wij hebben veel geleerd van de eerste lockdown/thuiswerken en proberen onszelf hierin ook iedere keer weer
te verbeteren. De leerlingen vinden het heel fijn dat ze elkaar elke dag kunnen zien en hierdoor toch een
beetje het gevoel hebben dat ze in de klas aan het werk zijn met de andere leerling
Hierbij een paar korte, snelle reacties uit de klas:
Maud: Ik vind het leuk om thuis te werken omdat het leuk is om met de laptop te werken. Maar ik mis de klas
wel.
Vajen: Ik ben liever op school dan kan ik iedereen op school zien.
Bastijn: Op school vind ik het leuker werken dan thuis videobellen en werken.
Karolina: Het is niet zo leuk thuis, want je kan je vrienden niet zien en op school kan je je vrienden wel zien.
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Nieuws uit groep 7-8
Allereerst wensen we jullie nog een mooi, gezond en gelukkig 2021!
De start na de kerstvakantie was natuurlijk heel anders dan dat we gewend zijn. Niet naar school kunnen,
online les krijgen en opeens hele dagen thuis zitten. Weer even omschakelen voor de leerlingen en natuurlijk
ook voor de juffen. Toch hebben we er een mooie, eerste week opzitten. Want wat hebben de leerlingen het
goed gedaan! We zijn trots op jullie!

Elke ochtend beginnen we de dag met een online startbijeenkomst waarbij alle leerlingen online aanwezig zijn.
We nemen samen de dag door en we bespreken wat er bij de leerlingen speelt en wat er van hen verwacht
wordt. Ook mogen de leerlingen vragen stellen en vaak eindigen we deze bijeenkomst met een leuk spelletje.
De leerlingen krijgen elke dag een dagtaak, waar precies instaat wat ze moeten maken. De instructiefilmpjes
hebben wij van te voren opgenomen, dus kunnen de leerlingen zelf bekijken en ook weer opnieuw bekijken
mocht het nodig zijn. Daarnaast bellen we de leerlingen ook elke week op, door middel van videobellen om
even te bespreken hoe het met de leerling gaat.
Naast rekenen, taal en spelling wordt er thuis ook gewerkt aan de creativiteit. Zie hieronder een mooie
geluksschelp en een gelukssteen, die de kinderen zelf hebben gemaakt.
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Agenda
maandag
dinsdag
vrijdag
maandag

04-01
12-01
15-01
15-02

Eerste “schooldag” met onderwijs op afstand
Persconferentie met update m.b.t. (eventuele) nieuwe coronamaatregelen
Vooralsnog laatste dag thuisonderwijs. Verlenging is echter niet uitgesloten )-:
Start voorjaarsvakantie (t/m vrijdag 19 februari)

Interessante site

100 praktische tips voor ouders/verzorgers met kinderen die
thuisleren:
https://wij-leren.nl/praktische-tips-thuis-leren.php

Ook heel interessant:
https://app.hellodialog.com/ref/mail/online/60596/369272/f53aa732046cd32639ba937d

Vanuit Kibeo

Allereerst wensen wij iedereen de beste wensen voor 2021. Dit jaar begint anders dan anders. Gelukkig zijn er
nog een paar kindjes op de groep. Maar wij missen iedereen die op dit moment helaas niet naar de opvang
kan komen. Deze week zijn wij begonnen met het thema Hatsjoe. We werken over verkoudheid, ziek zijn en
wat daar allemaal bij komt kijken. We hopen alle kinderen snel weer te zien. En leuke en uitdagende
activiteiten met elkaar te doen.
De juffen van Kibeo

5

