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Laatste 2 weken onderwijs in 2020 
Sinterklaasfeest 

Vandaag vieren we ons sinterklaasfeest op aangepaste manier in verband met Corona.. Sinterklaas 

heeft een leuke videoboodschap ingesproken en alle kinderen hebben dat filmpje in de klas met de 

leerkracht bekeken. We hadden ook twee pieten die de klassen langs zijn gegaan. Deze pieten waren 

al bekend bij ons en al in school aanwezig! Ondanks de aanpassing in verband met Corona hebben 

we een leuk feest beleefd met elkaar.  

 

Kerstfeest 

Het kerstfeest zal aangepast onder schooltijd worden gevierd. In iedere 

klas zullen er leuke activiteiten zijn die met Kerstmis te maken hebben. 

De kinderen bereiden samen met de leerkracht een kerstlunch voor. 

Iedere klas wordt omgetoverd in een restaurant. Sporttalent gaat gewoon door (houdt u hier 

rekening mee wat betreft kleding) en na Sporttalent is er een kerstlunch. Voor die lunch brengen de 

kinderen zelf eten en drinken mee. Dat eten en drinken moet voorverpakt zijn als het gedeeld wordt 

met anderen. Er komt een lijst met etenswaren en die wordt in de klas besproken. De kinderen 

kunnen dan aangeven wat ze mee gaan nemen. In de klas zal de leerkracht ervoor zorgen dat de 

lunch kan plaatsvinden volgens de RIVM richtlijnen.  

 

Continuroosters 

Let op: er is zowel donderdag als vrijdag een continurooster. Op donderdag zijn de kinderen van 

08.30 tot 14.00uur op school . Op vrijdag zijn ze van 08.30 tot 12.00uur op school.   
 

Snappet en het rapport 
We hebben twee digitale informatiebijeenkomsten gehad en met ouders kunnen spreken over de 

nieuwe rapporten vanuit Snappet. Het is enorm waardevol om informatie met ouders te kunnen 

bespreken en meningen over de vernieuwing te peilen. Veel scholen werken al met deze aanpassing 

en ervaren het als zeer prettig. Zelfs op televisie zag ik zo’n rapport (wijze van volgen van 

ontwikkeling) voorbij komen in de serie “Klassen” (zie link hieronder). Dank aan alle ouders die 

hebben meegedacht en meegesproken. Bent u niet in de gelegenheid geweest om mee te praten en 

toch nieuwsgierig? We voorzien u graag van info en peilen ook graag uw mening. Als u ons een mail 

stuurt, nemen we contact met u op: info@klimoprotterdam.nl 

 

Kerstvakantie en oefenen 
We krijgen vragen over de oefenmogelijkheden in de kerstvakantie. In de 

kerstvakantie kunnen de kinderen natuurlijk spelenderwijs blijven oefenen. Ze 

kunnen in Snappet automatiseren of aan werkpakketten werken. We hebben nog 

steeds de yurls-site met veel leuke oefenmogelijkheden voor alle leeftijden. Via de 

volgende link kom je op die pagina. Je kunt ook lekker veel gaan lezen.   

 

Te vinden op internet 
Basisschool De Klimop :: BasisschoolDeKlimop (yurls.net) 

Klassen - Human  (een prachtige documentaire over de strijd voor gelijke kansen in het onderwijs)  
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Kerstvakantie  

 

Corona en onderwijs 

In deze afgelopen week 

hebben we voor het eerst 

twee klassen (groep 7 en 8 

op dinsdag) naar huis 

moeten sturen vanwege de 

consequenties van Corona. 

Er was geen leerkracht 

voor de groep. Gelukkig 

hoefde dit maar 1 dag en 

gelukkig is er niemand 

positief getest. Woensdag 

konden we weer bemand 

verder.  

        

We merkten op dat ouders 

van die groepen vol begrip 

waren en zijn daar 

dankbaar voor. We 

merkten ook op dat de 

kinderen en ouders al snel 

weer over konden gaan tot 

thuisonderwijs. Fijn om te 

merken dat die 

omschakeling mogelijk is 

en ook nog eens effectief.  

 

            

        
   

 

 
 

 

http://www.basisschooldeklimop.nl/
mailto:info@klimoprotterdam.nl
https://basisschooldeklimop.yurls.net/nl/page/1117340
https://www.human.nl/klassen.html

