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Welkom nieuw schooljaar 
We gaan weer starten met een nieuw schooljaar en dat vinden we enorm fijn. We kijken er naar 

uit om alle kinderen weer te kunnen ontmoeten en hopen ze in goede gezondheid te mogen 

ontvangen in onze klas. Maandag 30 augustus starten we ons schooljaar op met mooie 

gesprekken tussen kind, ouder en leerkracht. Die gesprekken vinden we van grote waarde. Ze 

helpen ons om, samen met u, een goede start te kunnen maken met het onderwijs aan de 

kinderen. We vinden het dan ook belangrijk dat we ALLE kinderen met een ouder mogen 

ontvangen.  

 

Voor de zomer heeft u de indeling van de dag al ontvangen 

en u weet dus al wanneer wij u met uw kind verwachten. 

Vandaag ontvangt u opnieuw de indeling en daarop kunt 

terugvinden hoe laat we u verwachten. We hebben u 

tevens telefonisch benaderd. U merkt al op dat we enorm 

veel belang hechten aan uw komst. Iedere leerkracht 

nodigt het kind en de ouder uit, dus check goed hoe laat u 

aan de beurt bent en zorg er voor dat u vijf minuten voor 

uw afspraak in school aanwezig bent.  

 

We volgen de richtlijnen van het RIVM en dat maakt dat we u daar graag al over informeren. U 

weet dan immers wat u kunt verwachten en wat we van u verwachten. We verwachten dat u op 

het schoolplein 1,5m afstand houdt tot elkaar. Bij de hoofdingang ontvangt een collega u en die 

collega zal u vragen stellen i.v.m. de veiligheid rondom Corona. In het gebouw hanteren we de 

afstandsregel en zijn er hygiëne afspraken. In het gebouw vragen we u direct uw handen te 

desinfecteren.  

 

Ouders en kinderen van de groepen 1, 2 en 3 kunnen beneden in de gang plaatsnemen aan een 

tafel buiten de klas en worden door de leerkracht naar binnen geroepen. Bezoekers voor de 

groepen 4,5,6,7 en 8 gaan via de trap bij de hoofdingang naar boven. Boven is er gelegenheid om 

buiten de klas aan een tafel plaats te nemen. Eén van onze teamleden zal u daar de weg wijzen. 

Na uw bezoek aan de groepen 4, 5, 6, 7 en 8 verlaat u de verdieping via de trap aan de achterzijde 

van het gebouw. Alle ouders en kinderen verlaten de school via de achterzijde en de poort aan 

de Rembrandtstraat. 

 

Tijdens de gesprekken houden de leerkrachten 1,5m afstand tot u. We geven u geen hand.  

 

Samen kunnen we ervoor zorgen dat de gesprekken kunnen plaatsvinden. We gaan er dan ook 

vanuit dat u de regels respecteert en zult nakomen. Alleen dan kunnen we u ontvangen in de 

school. Als u niet naar school kunt komen, willen we graag op de hoogte worden gebracht. Belt u 

dan direct maandagochtend naar school? We kunnen ook een digitale afspraak via Teams 

regelen.  

 

 

 

 

 

Belangrijke data  

 

30 
aug 

Eerste schooldag 
met startgesprekken 
op afspraak 

31 
aug  

Eerste lesdag voor 
de kinderen  

8 sept  Informatiemiddag 
13.30-15.00uur 

15 

okt 

Korte lesdag tot 

12.00uur alle 
groepen 

 
 

   
 

Fijn schooljaar gewenst 
We hebben er enorm veel zin in om 

weer met de kinderen te kunnen 

starten. We merken op dat Corona 

niet is vertrokken en nog een rol 

speelt en gaan daar volgens de 

richtlijnen mee om. We  gaan ervan 

uit dat we daar samen met u en de 

kinderen een weg in zullen vinden. 

We wensen iedereen een heel fijn 

schooljaar toe.  

 

 
 

Bereikbaarheid 
Het is van groot belang dat uw 

gegevens up to date zijn. We moeten 

u onder schooltijd altijd kunnen 

bereiken. Hebben wij het juiste 

telefoonnummer van u? Wij horen 

dat graag van u.          

 

          

 

 

http://www.basisschooldeklimop.nl/


Nieuwsbrief 

   

 Rembrandtstraat 27 - 3035LL  Rotterdam                                    www.basisschooldeklimop.nl 

 

 

Eerste schooldag dinsdag 31 augustus 
Op dinsdagochtend verwachten we alle kinderen weer op school. De kinderen van groep 1 t/m 

7, verwachten wij om 8.30 uur en de kinderen van groep 8 verwachten wij om 10.00 uur. Daar 

kijken we enorm naar uit! De kleutergroepen worden bij de poort aan de zijkant van de school 

in de Rembrandstraat door de leerkrachten ontvangen. De groepen 3, 4, 5 en 6 gaan door de 

hoofdingang naar binnen. De juf haalt hen op het schoolplein op en de kinderen vormen een 

rij bij de juf(fen) en meesters. De groepen 7 en 8 gaan via de gymingang het gebouw in. Ook 

deze groepen worden opgehaald door de juf en meester. U kunt uw kind(eren) op diezelfde 

plek weer ophalen. We vragen u om buiten de hekken van het schoolplein te blijven. U heeft 

vanaf die plek zicht op de kinderen. Ouders van onze kleuters kunnen de eerste dag meelopen 

tot de schooldeur mits er voldoende afstand onderling tussen volwassenen wordt gehouden.  

 

Op tijd naar school = op tijd uit bed! 
Komende week zullen de kinderen (en u) opmerken dat ze moeten 

wennen aan het nieuwe ritme na de vakantie. We hebben daar alle begrip 

voor. We verwachten de kinderen echter wel op tijd op school en we 

kunnen ons voorstellen dat u ze daar mee kunt helpen. Wilt u ervoor 

zorgen dat de kinderen in de avond op tijd naar bed gaan zodat ze ‘s 

morgens weer fris en fruitig de dag kunnen starten? Dan hebben ze in de 

ochtend ook echt even uw hulp nodig om tijdig naar school te vertrekken. 

Uw rol in het tijdig op school zijn is belangrijk.  

 

Gym 
Helaas gaat meester Chukri ons verlaten. Om die reden delen we nog geen gymrooster. De 

leerkrachten zullen de komende periode (tot een nieuwe gymleerkracht is gevonden) 

spellessen organiseren en bij mooi weer doen we dat buiten.  

 

Zwemmen 
Groep 5 en 6 heeft zwemles op vrijdag. De zwemles vindt plaats om de week. Groep 5 start 

vrijdag 3 september en groep 6 vrijdag 10 september. Voor een goed en zorgvuldig verloop 

van die lessen is begeleiding nodig. We zoeken ouders die daartoe bereid zijn. U kunt zich 

tijdens de startgesprekken komende maandag opgeven om de groep te begeleiden. Het helpt 

erg als er extra handen en ogen zijn tijdens het bezoek aan het zwembad.  

 

Formatie  
We hebben een teamlid kunnen toevoegen aan de formatie. Emma van der Horst komt ons 

team versterken als leerkrachtcoach. We heten Emma van harte welkom. Emma gaat in alle 

groepen meewerken als coach voor de leerkrachten en hiermee versterken we ons leerkracht 

handelen. Zij zal daarin actief samenwerken met onze IB-er Irma de Carpentier. We hebben 

voor de groepen 3, 4 en 5 een vakdocent techniek. Zijn naam is Arjan Schilperoort. Hij zorgt in 

die klassen voor technieklessen en het is een doorstroomsysteem: het is de bedoeling dat we 

jaarlijks doorgroeien met technieklessen naar een hogere groep. Volgende week zullen zij zich 

voorstellen in de nieuwsbrief. 

 

   
 

Pauzetijden 
Groep 1,2,3,6 en 7: 12.00-13.00uur 

Groep 4,5 en 8: 11.30-12.30uur  

 

Tijdens deze pauzetijden mogen 

kinderen thuis eten. Het is NIET 

verplicht om op school over te 

blijven.  

 

Overblijf  
Op school overblijven is mogelijk en 

wordt komend schooljaar verzorgd 

in samenwerking met SOL. Voor 

deelname aan deze overblijf is 

inschrijving noodzakelijk. Tijdens de 

startgesprekken kunt u uw 

inschrijving kenbaar maken. Er zijn 

inschrijfformulieren beschikbaar.  

Uw kind speelt dan 45 minuten 

onder toezicht van de medewerkers 

van SOL op het schoolplein. De 

groepen 1, 2 en 3 doen dat op het 

speelplein achter school. De groepen 

4,5,6,7 en 8 doen dat op het 

openbare schoolplein voor de school. 

We hebben de wens dat daar GEEN 

ouders bij aanwezig zijn. Als u zicht 

wilt hebben op uw kind, dan gaat uw 

kind tussen de middag naar huis.  

Uw kind eet voor of na die pauze de 

lunch samen met de leerkracht. Daar 

hebben we 15 minuten voor 

ingeroosterd. We gaan uit van een 

gezonde lunch.  

 

Gezonde voeding  
We adviseren gezonde voeding en 

drinken water op school.  We vragen 

u om gezonde traktaties. Koek, 

gebak en snoep passen niet in die 

categorie. We hebben voorkeur voor 

fruit.   

 

Schoolgids  
Onze schoolgids is te vinden via de 
website van Scholen op de kaart. U 
komt daar via: 
https://scholenopdekaart.nl/basiss
cholen/rotterdam/7130/de-klimop 
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