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Dag van de leraar  
Maandag 5 oktober is het de dag van de leraar. En mooie gelegenheid om de 

leraar in het zonnetje te zetten. U mag van mij verwachten dat er bijzondere 

aandacht zal zijn voor het team van De Klimop. Ik ben namelijk enorm trots 

en heb grote bewondering voor wat zij dagelijks kunnen betekenen voor al 

onze leerlingen. Ik zie dat zij, iedere dag opnieuw, vol passie en 

betrokkenheid met de kinderen werken. Er is veel liefde voor het vak. Het 

zou fantastisch zijn als de kinderen die dag hun waardering tonen voor hun eigen leerkracht. 

Wellicht is het mogelijk dat ze komend weekend een mooie tekening maken en die maandag, als 

blijk van waardering, geven aan hun leerkracht. Kan ik op u rekenen?  

 

Corona en maatregelen 
Er zijn door de minister strengere maatregelen afgegeven in verband met Corona. Daar waren 

geen maatregelen voor scholen bij. Vanuit de stichting waar onze school aan is verbonden, 

stichting BOOR, is er een advies gekomen naar de scholen. Het advies aan medewerkers is een 

mondkapje te dragen op plekken waar zij elkaar tegenkomen, namelijk de gangen en 

trappenhuizen. Het kans dus zijn dat medewerkers een mondkapje dragen in school tijdens het 

verplaatsen in de gangen en trappenhuizen. Zij doen dat niet als ze in de klas zijn en lesgeven. Dit 

advies is er voor medewerkers en niet voor leerlingen. De reeds bestaande maatregelen blijven 

we goed volgen: we houden 1,5m afstand van volwassenen, we wassen de handen met grote 

regelmaat en we niezen in de elleboog. Daarnaast zijn we terughoudend in het bezoek van 

volwassenen aan onze school.  

 

Wist u dat….. 
We u zo goed mogelijk willen informeren over het onderwijs aan uw kinderen? We doen dat met 

deze nieuwsbrief en zo af en toe door middel van een persoonlijk mailtje van de leerkracht aan 

de eigen ouders. We merken uit de reacties op die mails dat u dat waardeert.  

 

Wist u dat….. 
De kinderen elke week iets nieuws leren? En wist u dat.. u dit allemaal kunt zien op het raam aan 

het schoolplein? Iedere groep heeft een apart raam met daarop de werkjes, dag/ week planning 

van de kinderen. Op deze manier laten we u een kijkje nemen wat uw 

kind allemaal leert. Heeft u suggesties? Ik hoor het graag van u. U 

kunt dit mailen naar martha.wijhe@klimoprotterdam.nl 

Martha van Wijhe /Medewerkster ouderbetrokkenheid. 

 

Wist u dat…. 
De Kinderboekenweek van start is gegaan en dat ik enorm heb 

genoten van die start? Ik mocht in iedere klas alle leerlingen 

enthousiast maken om te gaan lezen. Ik heb promotie gemaakt voor 

kinderboeken en ik heb in iedere klas een verhaal voorgelezen. Wat 

een feest!  

 

Belangrijke data  

16 okt Studiedag, alle 

leerlingen zijn vrij  

19 t/m 

23 okt 

Herfstvakantie  

26 okt  Studiedag, alle 

leerlingen zijn vrij  

 

Ambrasoft 

En? Zijn uw kinderen thuis al 
gestart met het oefenen via 
Ambrasoft? We hopen maar dat 
veel kinderen die mooie extra 
oefenplek weten te vinden.  

 

 
 
Kinderboekenweek  

De Kinderboekenweek is 
afgelopen woensdag gestart en 
op school hebben we daar veel 
aandacht aan gegeven. In iedere 
klas heeft juf Philippine een 
verhaal voorgedragen en alle 
leerkrachten hebben een nieuw 
voorleesboek ontvangen.  
 

 
 

Dino koorts 
In de groepen 1/2 hebben we het 
de komende weken over 
dinosaurussen, zoals u misschien 
al gehoord heeft van uw kind. We 
hebben een spannend begin van 
het thema gehad, als start van de 
Kinderboeken week, die over 
geschiedenis gaat en bij ons over 
dinosaurussen. Ook bij dit thema 
is er thuis op de tablet of 
computer heel wat te bekijken, te 
leren, te zingen en te spelen over 
dit thema op onze YURLS pagina: 
https://basisschooldeklimop.yurls
.net/nl/page/1115657 
Als u klikt op Groep 1/2 thema 
dino's, komt u er vanzelf. 
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