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Het is belangrijk dat u de nieuwsbrief leest 
Afgelopen maandag en woensdag hebben er gesprekken 

plaatsgevonden tussen ouder-kind en leerkracht. Die 

gesprekken zijn aangekondigd in de laatste nieuwsbrief 

voor de herfstvakantie. We krijgen de indruk dat niet 

iedereen op de hoogte was van die gesprekken. We 

hebben u voor deze gesprekken uitgenodigd in de laatste nieuwsbrief voor de herfstvakantie. Bij 

die nieuwsbrief zat een tijdsplanning. Die tijdsplanning volgen wij strikt. We hebben nu ervaren 

dat we ouders hebben gemist en dus hebben zitten wachten. Dat is niet wenselijk. Als dat komt 

omdat u de nieuwsbrief wel heeft ontvangen maar niet heeft gelezen willen we u het belang van 

die nieuwsbrief benadrukken. Het is belangrijk dat u de nieuwsbrieven leest in de week dat u ze 

ontvangt om zo samen goed onderwijs en de juiste afgestemde zorg te kunnen bieden aan uw 

kinderen. Als u ondersteuning nodig heeft i.v.m. de taal of behoefte heeft om de nieuwsbrief op 

inhoud door te nemen dan kan dat met onze medewerkster ouderbetrokkenheid. Zij licht de 

nieuwsbrief graag aan u toe op maandag of dinsdag. U kunt bellen met school en vragen naar 

Martha van Wijhe.  

 

Quarantaine en thuiswerken  
Kinderen en leerkrachten die vanwege corona in quarantaine moeten, gaan thuis (indien de 

gezondheid dat toelaat) aan de slag met het onderwijs. Wij proberen dat vanuit school zo goed 

mogelijk te organiseren en hebben u daarin hard nodig. Alles natuurlijk onder voorbehoud van 

mogelijkheden en beschikbaarheid van onze medewerkers. Kinderen ontvangen bij het 

thuiswerken (als zij in quarantaine zijn) dagelijks een dagtaak via hun rdm-mailadres op dezelfde 

manier als wij dat tijdens de lock-down in maart en april hebben gedaan. Ze ontvangen die van 

hun leerkracht of van een medeleerling. Zij kunnen dan thuis hetzelfde werk doen als de kinderen 

op school. Het proces van thuisonderwijs komt op gang na goed overleg met onze school. Het 

proces bij verplichte quarantaine loopt als volgt:  

1. Ouders informeren school  
2. Administratie neemt contact op met het gezin om afspraken te maken over het 

thuiswerken  
3. Leerkrachten of medeleerlingen mailen een dagtaak  
4. Kinderen werken tussen 08.30 en 15.00uur aan die dagtaak (dit is een verplichting want 

kinderen zijn tijdens quarantaine niet vrij van leerplicht) 
 

Gymnastiek 
Voor de gymnastiekles hebben de kinderen hun gymkleding weer nodig. Wilt u ervoor zorgen dat 

de kinderen een gymtas met kleding mee naar school nemen op de dagen dat zij gymles hebben? 

Hartelijk dank.  

 

Kauwgom/ snoep 
We merken op dat veel kinderen kauwgom mee naar school nemen. Wij vinden dat 

niet wenselijk. We adviseren u met klem GEEN kauwgom aan kinderen mee te 

geven. Zij mogen op school en ook op het schoolplein geen kauwgom in de mond 

hebben. Dat geldt overigens ook voor snoep.  

 

Belangrijke data  

 

5 

december  

Continurooster ivm 

sint-viering 

17 

december  

Continurooster ivm 

kerstviering (onzeker 

en afhankelijk van de 

wijze waarop we dit 

gaan vieren)  

18 

december  

Continurooster ivm de 

kerstvakantie  

 

Brief en beslisboom als bijlage  

Bijgesloten een belangrijke brief inzake 

Corona en de gezondheidscheck bij de 

kinderen. U ontvangt ook de 

beslisboom die kan helpen in het 

nemen van een besluit in de 

gezondheid van uw kind(eren).  

 

Vieringen 

In verband met Corona zullen wij de 
komende sint- en kerstviering moeten 
aanpassen qua vorm en inhoud. De 
leerkrachten en oudercommissie 
Sinterklaas en Kerstmis verkennen 
momenteel wat er wèl mogelijk is in 
deze tijd. We hebben als wens het zo 
goed mogelijk, en conform RIVM 
richtlijnen, te organiseren. U wordt 
tijdig op de hoogte gesteld over de 
wijze waarop we de feesten zullen 
vieren.   

                 
 
Schooltandarts 
Vanaf 5 november komt de 
schooltandarts weer op school. Weet u 
dat de schooltandarts gratis is voor uw 
kind? Wilt u dat uw kind ook 2x per 
jaar op controle gaat, haal dan een 
aanmeldingsformulier bij juf Anja 
(administratie). Meer info: 010-
4116960 www.mondzorgvoorkids.nl 
 
Organiseren van onderwijs  
We merken op dat scholen in onze 
omgeving last ondervinden van de 
coronacrisis omdat teams niet 
compleet zijn en kinderen thuis 
moeten werken. Op De Klimop is daar 
tot op heden nog geen sprake van. We 
hopen dit zo te kunnen houden.  
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