
Nieuwsbrief 

• • • 

                      Rembrandtstraat 27 - 3035LL  Rotterdam 

 

 
 

Nieuwsbrief 
20201120 

Snappet en het rapport 
We werken vanaf groep 3 met Snappet als middel voor het leren. Snappet geeft ons inzicht in de 

ontwikkeling van de kinderen. Snappet biedt de leerkrachten en de leerlingen data en die data 

zeggen iets over de wijze waarop kinderen werken aan opdrachten (werkhouding en efficiëntie) 

en het niveau (resultaten). Kinderen zijn zelf dagelijks met die data doelgericht aan het werk. Ze 

zullen u daarover kunnen vertellen. Snappet zet die dagelijkse data om in een rapport en dat is 

een ander rapport dan u tot op heden gewend bent. We willen dat rapport graag aan u toelichten 

(vanaf groep 3) en nodigen u uit voor een digitale bijeenkomst. Die bijeenkomst zal plaatsvinden 

via Teams (van Microsoft). Wilt u hieraan deelnemen? Laat u dat dan weten door te mailen naar: 

info@klimoprotterdam.nl 

 

Geef in die mail aan:  

1. Uw naam  
2. Naam van uw kind(eren)  
3. Het mailadres waarnaar we een 

Teams uitnodiging kunnen sturen 
4. Welke dag u kunt deelnemen  

 

Digitale bijeenkomsten  

rapport Snappet  

maandag 30 november 14.00uur  

en  

donderdag 3 december 14.00uur 
 

Het zou fijn zijn als we een grote groep ouders via de digitale weg kunnen informeren. Tijdens de 

bijeenkomst is er natuurlijk de gelegenheid om vragen te stellen en afhankelijk van het aantal 

vragen kunnen die  direct worden beantwoord of op een later moment. U kunt ons wellicht ook 

voorzien van tips.  

 

Als u op deze momenten niet kunt aansluiten, voorzien we u graag van geschreven informatie. U 

kunt uw vragen over deze informatie vervolgens per mail aan ons stellen. We kunnen dan contact 

met u opnemen op een moment dat het u en ons samen uitkomt.  

 

De website is vernieuwd 
We nodigen u van harte uit de nieuwe 

website te bekijken. 

www.basisschooldeklimop.nl 

 

Belangrijke data  

 

30 
november 
14.00uur 
en 3 
december  
14.00uur 

Digitale 
informatiebijeenkomst 
rapport Snappet 
 
(aanmelden via 
info@klimoprotterdam.nl)  
 

4 
december  

Continurooster ivm 
sint-viering 

17 
december  

Continurooster ivm 
kerstviering (wij 
informeren u 
binnenkort)  

18 
december  

Continurooster ivm de 
kerstvakantie  

 

  

Herhaalde oproep 

Op tijd op school!  

Er zijn teveel kinderen die 

te laat op school aankomen. 

Wilt u ervoor zorgen dat we 

om 08.30uur de kinderen in 

school hebben. Laatkomers 

missen onderwijs. We zullen 

melding moeten maken bij 

leerplicht als er structureel 

sprake is van te laat op 

school komen.  

 

Bijlage  

• Aanbod Indigo webinar 

“Opvoeden” 

 

Contactgegevens  

RIVM  
https://www.rivm.nl/coronavirus-
covid-19  
Telefoon 0800 1351 

GGD 

https://www.ggdrotterdamrijnmon
d.nl/ 

Telefoon 010 443 80 31 
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