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We hadden graag een informatiemiddag georganiseerd. Helaas is het nog niet mogelijk om een 

groep ouders tegelijkertijd te ontvangen in school. Dat maakt dat we u niet met zijn allen tegelijk 

kunnen uitnodigen in de klas. We wachten de persconferentie van 20 september af, wellicht is er 

na die tijd wel iets mogelijk.  

 

We willen u toch graag voorzien van informatie over het onderwijs in de klas. Daartoe gaan we 

komende woensdag aan de slag met de mogelijkheid die de schoolapp biedt: een upgrade naar een 

persoonlijke inbox per groep met daaraan een klasboek gekoppeld. Via die weg kan de 

groepsleerkracht in contact komen met alleen ouders van de eigen groep, een besloten deel binnen 

de schoolapp. Woensdag 8 september gaan we met het team de mogelijkheden verkennen. Als het 

goed gaat, zullen we u gaan uitnodigen voor dat besloten deel in de app. Een mooie en spannende 

ontwikkeling!  

 

Heeft u de schoolapp al? Het is van belang dat u die app heeft om het directe contact met de 

groepsleerkracht te kunnen gaan maken. Bij deze brief ontvangt u een stappenplan om die 

schoolapp te downloaden op uw telefoon.  

 

Voorstellen Emma (leerkrachtcoach) 

Hallo allemaal, 

Graag stel ik mezelf even voor: ik ben Emma van der Horst en ik kom op 

De Klimop werken als leerkrachtcoach. Oorspronkelijk kom ik uit Zeeland, 

daar was ik leerkracht in het basis-en voortgezet onderwijs. Op kleine 

dorpsscholen met 50 leerlingen, maar ook op grote ‘leerfabrieken’. Sinds 

een paar jaar woon ik met mijn gezin in Rotterdam, een stad naar mijn 

hart. Ook in 010 ben ik in het onderwijs gaan werken, onder andere als 

remedial teacher. Daarnaast heb ik een grote passie voor lekker eten en 

schrijf daar ook over. Nu is het tijd voor een nieuwe uitdaging bij jullie op 

school. Ik heb er veel zin in en hoop jullie te ontmoeten! 

 

Voorstellen Arjan (techniekdocent groep 3,4,5) 

Hallo allemaal, 

Ik ben meester Arjan ik ben 39 jaar en ik geef techniek. Ik woon met 

mijn vrouw en drie zoontjes in een klein plaatsje in de buurt van Den 

Briel. Mijn favoriete sport is basketbal maar mijn grootste hobby is 

Lego verzamelen. Op de woensdagochtend zal ik techniek gaan geven 

aan de groepen 3, 4 en 5. Ik kijk er erg naar uit om lekker aan de slag 

te gaan op de Klimop. Tot snel! 

 

 

 

 

 

Belangrijke data  

 

8 sept  Informatiemiddag 

wordt aangepast ivm 
regelgeving 

15 

okt 

Korte lesdag tot 

12.00uur alle 
groepen 

 

          

 
 

Namens de GGD  
In onze regio is het nieuwe schooljaar 
begonnen. Duizenden leerlingen en 
medewerkers mogen weer naar 
school. In tegenstelling tot vorig 
schooljaar is er gelukkig dit jaar een 
stuk meer mogelijk. Helaas is het 
coronavirus niet weg en moeten we 
ons dus nog altijd aan bepaalde 
maatregelen houden. De dagelijkse 
hygiëne is en blijft zeer belangrijk.  
 
Dus: 
- Was je handen regelmatig en 
grondig met water en zeep. 
- Hoesten en niezen doe je in je 
elleboogplooi. 
- Draag je mondneusmasker zoals 
deze hoort (over mond EN neus) 
waar dit hoort. 
- Houd rekening met kwetsbaren in 
onze samenleving. 
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