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Sportieve pauze  
Als u heeft gekozen voor een sportieve pauze voor uw kind, blijft uw kind tussen de middag over 

op school. Dat betekent dat uw kind op het schoolplein speelt onder toezicht van Sporttalent en 

met de leerkracht luncht. U kind leert daarin zelfstandigheid en initiatieven nemen. Dit zijn 

belangrijke vaardigheden om te ontwikkelen. We merken op dat er ouders zijn die tussen de 

middag rond het schoolplein staan. Wij vinden dat niet wenselijk. We vinden het voor de 

ontwikkeling van het kind niet goed als ouders dit doen. Als u zich zorgen maakt om uw kind, kunt 

u uw kind tussen de middag ophalen en mee naar huis nemen. Het is dan niet de bedoeling dat u 

van afstand toeziet hoe uw kind (en andere kinderen) spelen op ons schoolplein. Mocht u hier 

vragen over hebben, dan horen we dat graag. We gaan er van uit dat er GEEN ouders meer 

rondom het schoolplein staan na de herfstvakantie.  

 

Gesprekken tussen ouder, kind en leerkracht  
Na de herfstvakantie vinden gesprekken plaats tussen ouder, kind en leerkracht. Voor die 

gesprekken ontvangt u een aparte uitnodiging. Bij die uitnodiging zit een tijdsplanning. Die 

planning houden wij strak en goed georganiseerd aan. We vragen u dan ook om op tijd te zijn 

voor het gesprek. We vinden die gesprekken enorm waardevol en dat maakt dat we ze fysiek of 

op afstand laten plaatsvinden. Bij een fysieke ontmoeting moeten we maatregelen rondom 

Corona in acht nemen en mogen we van u verwachten dat u die maatregelen opvolgt. Bij een 

afspraak op afstand is het nodig dat we u via Microsoft Teams kunnen bereiken. We gaan er van 

uit dat we samen deze gesprekken mogelijk maken.  

 

Vrije schooldagen  
De kinderen zijn vrijdag 16 oktober de hele dag vrij. Er is dan een week vakantie. De kinderen 

zijn maandag 26 oktober ook vrij. Sommige kinderen verwachten we die dag op het ouder-kind-

leerkracht gesprek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij wensen jullie allemaal een hele fijne herfstvakantie toe. Geniet 

van de dagen en zorg goed voor elkaar. 

 

 

Belangrijke data  

19 t/m 

23 okt 

Herfstvakantie  

26 okt  Studiedag, alle 

leerlingen zijn vrij  

 

School in de vakantie  

U heeft ons gevraagd of kinderen 
in de vakantie schoolwerk kunnen 
doen. Dat kan natuurlijk!  
 

 
 
Alle kinderen kunnen in de 
vakantie thuis educatieve 
spelletjes doen via de Yurls 
pagina van school.  
https://basisschooldeklimop.yurls
.net/nl/page/1115657 
 
De kinderen van groep 3 kunnen 
thuis werken in het Veilig leren 
lezen programma. Hiervoor 
hebben wij speciaal een 
thuislicentie aangeschaft. We 
vinden het belangrijk dat 
kinderen thuis (extra) oefenen in 
vakanties of tijdens weekenden 
en na schooltijd. Alle opdrachten 
zijn spelletjes en de kinderen 
leren dus spelenderwijs.  
 
De kinderen van de groepen 4 
t/m 8 kunnen in de 
herfstvakantie thuis werken in 
Snappet (automatiseren, 
werkpakketten spelling, taal, 
rekenen en woordenschat). 
 
Alle kinderen kunnen in 
Ambrasoft oefenen. Denk 
bijvoorbeeld aan de 
tafelsommen.  
 
Alle kinderen kunnen in de 
vakantie lekker veel boekjes 
lezen. Denk ook aan stripboekjes, 
gedichten, informatieboeken en 
bijvoorbeeld woordzoekers.  
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