
 

 Datum: 3 september 2021, Nr. 1 

 

  

Maandag 6 september – Sara Bojarska 
           Ruben Nederlof 
           Sèrah de Vreij 

Woensdag 15 september – Naomi Brouesse 

Donderdag 16 september – Yasmine Maartense  

 

 

 

 

 

Start nieuwe schooljaar 
 

Op maandag 6 september a.s. gaan we beginnen aan het nieuwe schooljaar. Het schoolteam heeft 
zich in de zomervakantie weer helemaal opgeladen en we hopen dat ook u mooie vakantieweken 
achter de rug heeft. Op maandagmorgen willen we iedereen verwelkomen op onze mooie 
dorpsschool.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Agenda 
 

Maandag  06-09 Eerste schooldag 
Vrijdag  10-09 Kinderen groep 7/8 nemen deel aan het   
   Peilschaalproject in Zierikzee 
Donderdag 16-09 Schoolfotograaf 
Woensdag 22-09 Informatieavond Regioschool Oost (19.30 uur in  
   Oosterland) 
 
 

Studiedagen (leerlingen zijn dan een hele dag vrij) 

Dinsdag 08 februari 2022 
Vrijdag  25 februari 2022 
Maandag 11 juli 2022 
 

Studiemiddag: 

Vrijdagmiddag  17 juni 2022 
 
 
 
 

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. 

 
 

 

 

 

 

Corona maatregelen 

 
De coronamaatregelen van voor de zomervakantie blijven in ieder geval van kracht tot aan de nieuwe 

persconferentie, die op vrijdag 17 september zal plaatsvinden. De anderhalve meter maatregel 

tussen volwassenen blijft dus nog steeds van kracht is. De kinderen kunnen dus nog niet door hun 

ouders/verzorgers in de klas worden gebracht. Bij deze Kletskop treft u ook de nieuwe Beslisboom 

aan. Daarin kunt u aflezen of uw kind wel of niet naar school mag i.v.m. corona gerelateerde 

klachten. Op school blijven de extra hygiëne maatregelen ook van kracht. 



 

Verschijnen van De Kletskop 
 

Ook dit schooljaar zal De Kletskop weer om de week verschijnen. Via De Kletskop houden we u op de 

hoogte van allerlei schoolse zaken. De 2e Kletskop van dit schooljaar verschijnt op vrijdag 17 

september a.s. In de weken dat er geen Kletskop verschijnt, zullen we u via de Parro-app informeren 

over allerlei schoolse zaken.  

 

 

Gymtijden 

Hieronder melden we u vast de gymdagen 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: 

woensdag en vrijdag. 

 

Peilschaal op de graansilo in Zierikzee 

Bij de opening/onthulling op 10 september van een enorme peilschaal op de graansilo in Zierikzee 

zal er een schitterende animatie worden gemaakt. Onze kinderen van groep 7/8 zullen op vrijdag 

10 september ook aan de animatie deelnemen. Meer info voor de betreffende ouders/verzorgers 

en kinderen volgt z.s.m. 

 

 

 

 

 

 

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. In de bijlage bij deze 

Kletskop vindt u ons “eten en drinken protocol”. 

Dit schooljaar zal onze school zich wederom inschrijven voor het Europese schoolfruitprogramma. 

Hopelijk worden we ingeloot. 



 

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. Auto’s 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. 

 

 

 

 

 

 

 

Schoolvakanties 2021-2022 

Zomervakantie 2021:   ma 26-7 t/m 3-9-2021 
1e schooldag:    ma 6-9-2021 
Herfstvakantie    ma 25-10 t/m 29-10-2021  
Kerstvakantie:    ma 27-12 t/m 7-1-2022 
Voorjaarsvakantie   ma 28-2 t/m 4-3-2022 
Goede Vrijdag en Tweede Paasdag vr 15-4 t/m 18-4-2022 
Meivakantie    ma 25-4 t/m 6-5-2022 
Hemelvaartsdag en de vrijdag erna do 26-5 + 27-5-2022 
2e Pinksterdag    ma 6-6-2022 
Zomervakantie 2022   25-7-2022 t/m 2-9-2022 

 

 

 

 

 



 

Nieuws uit groep 1-2-3 

Nieuw schooljaar 

Na een heerlijke vakantie gaan we weer beginnen met aan het nieuwe schooljaar! De juffen hebben 

er weer veel zin in. We starten dit jaar met 23 kinderen; in groep 1: 7 kinderen, groep 2: 7 kinderen 

en groep 3: 9 kinderen. We hebben ook weer een paar nieuwe leerlingen erbij gekregen: Dean 

Vielvoije, Sara Bojarska, Sèrah de Vreij en Naomi Brouesse. We wensen hen een heel fijne tijd bij ons 

op De Klimop toe. 

We gaan er met zijn allen weer een heel fijn schooljaar van maken! 

 

Koptelefoon voor chromebooks 

Groep 2 en 3 hebben een eigen koptelefoon nodig voor het werken op de 

chromebooks. 

 

Schoonmaak 

We gaan aankomende weken de kasten en het speelgoed weer schoonmaken. Zou u een handje 

willen helpen? We zetten weer bakken speelgoed buiten om thuis schoon te maken, maar u mag ook 

onder schooltijd met een emmer en een doekje op school in het overblijflokaal komen 

schoonmaken.  

 

 
 
 
 
 
 
Gymtassen  
Zou u aan de gymtas willen denken? Deze mag weer mee naar school (de 

nieuwe leerlingen krijgen nog een tas van De Klimop), zodat we op maandag 

bij slecht weer en op donderdag kunnen gaan gymmen in de gymzaal. 

 
 
Muziekles van juf Riet 

Woensdag 15 september krijgen we de eerste muziekles van juf Riet (-: 

 

 

 
 

 

 


