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Corona en thuisonderwijs  

Eerste golf  

Weet je nog? Bij de eerste Coronagolf en de lock-down hebben de leerlingen thuis onderwijs 

ontvangen. De kleuters kregen werk op papier en voor alle leerlingen was er een yurls pagina met 

veel oefenmogelijkheden. Vanaf groep 3 maakten de groepen gebruik van een dagtaak die door 

de leerkracht werd verstuurd per mail. Alle leerlingen hebben 

immers een eigen klimop-rdm-mailadres. De leerlingen van 

groep 3 konden oefenen in Veilig Leren Lezen thuis en vanaf 

groep 4 is er gewerkt met het middel Snappet en Nieuwsbegrip. 

 

Tweede golf 

Er is momenteel sprake van een tweede Coronagolf. De kans dat we thuis onderwijs moeten 

aanbieden wordt weer groter. Gelukkig kunnen we dat goed en snel realiseren! Ieder kind kan 

namelijk werken op dezelfde wijze als tijdens de lock-down.  

 

Thuiswerken 

Als een kind of een leerkracht niet naar school mag komen vanwege quarantaine i.v.m. Corona, 

pakken we dat als volgt aan: Alle leerlingen kunnen terecht op de yurls pagina, deze is met name 

goed gevuld voor de kleuters.  

De pagina is te vinden via de volgende link: https://basisschooldeklimop.yurls.net/nl/page/1115573 

 

Ieder kind vanaf groep 3 ontvangt een dagtaak. Ieder kind heeft 

vanaf groep 3 een eigen RDM-schoolmail waarop ze die dagtaak 

kunnen ontvangen en waarmee ze met de leerkracht kunnen 

communiceren. We verwachten dat die dagtaak door het kind 

wordt opgepakt onder schooltijd. De kinderen kunnen goed werken 

via ZuluConnect, Snappet en Nieuwsbegrip omdat ze daar allemaal een eigen inlog voor hebben. 

Weet uw kind de eigen inlog niet meer? De leerkracht kan het kind weer op weg helpen! 

 

Ambrasoft kan altijd 

Wist je dat kinderen vanuit (t)huis via 

ZuluConnect altijd op Ambrasoft kunnen!? 

Bijna elk kind van de Klimop weet wel hoe 

hij of zij daar kan komen. (Zo niet,  laat uw 

kind dan maar eens aan de juf of meester 

vragen hoe dat moet). Bij Ambrasoft kan 

ieder kind superveel rekenen en taal 

oefenen. Samen met Tom en Tamira en 

Robbie is dat ook nog eens heel erg leuk! 

 

 

 

Belangrijke data  

16 okt Studiedag, alle 

leerlingen zijn vrij  

19 t/m 

23 okt 

Herfstvakantie  

26 okt  Studiedag, alle 

leerlingen zijn vrij  

 

Lekker Fit! 

Obs De Klimop is een Lekker Fit! 
Basisschool. Er wordt op onze 
school extra aandacht besteed 
aan een gezonde en actieve 
leefstijl van alle leerlingen. Dit 
wordt gerealiseerd doordat alle 
groepen een 3e (extra) 
beweegmoment onder schooltijd 
in de week aangeboden krijgen. 
Daarnaast kunnen alle leerlingen 
van groep 3 t/m 8 na schooltijd 
vrijblijvend deelnemen aan extra 
beweegaanbod. Voor de groepen 
1 en 2 is er een speciaal Lekker 
Fit! kleuterprogramma opgesteld 
waar spelenderwijs 'bewegen' en 
'groente en fruit' blijvend aan bod 
komen. Naast een extra 
beweegaanbod wordt op een 
Lekker Fit! basisschool water 
drinken gestimuleerd, eten alle 
leerlingen alleen groente en fruit 
tijdens de ochtendpauze en 
wordt er Lekker Fit! getrakteerd. 
Bewegen en leren versterken 
elkaar. Vaker bewegen maakt 
kinderen niet alleen fitter maar 
draagt ook bij aan betere 
leerprestaties.   
 

Lekker Fit fit-test 

De jaarlijkse fit-test komt er weer 
aan! Deze vinden plaats 
op dinsdag 29 september (groep 
1/2a en b, 3, 7 en 8) en op 
donderdag 8 oktober (groep 4, 5 
en 6). De Lekker Fit fit-test wordt 
jaarlijks door de schooldiëtiste 
afgenomen. Voor deze test wordt 
de lichaamslengte en het gewicht 
gemeten van alle kinderen. De 
afname zal tijdens de gymles, in 
een gesloten ruimte, gebeuren. 
Wilt u hier meer over weten? Dan 
kunt u contact opnemen met 
meester Chukri, onze 
vakleerkracht gymnastiek.  
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