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Aanpassing maatregelen  

Inmiddels zijn alle scholen weer een aantal weken met het nieuwe 

schooljaar gestart. Dit is op De Klimop op een prettige manier 

verlopen en er zijn slechts een klein aantal kinderen die in 

quarantaine zijn geweest i.v.m. corona. Het heeft voor het kabinet 

de hoogste prioriteit om dit jaar onderwijsactiviteiten op een 

gewone manier door te laten gaan. Dit betekent dat in het basisonderwijs alle restricties wegvallen 

vanaf 25 september 2021. De basisregels om verspreiding van het coronavirus te voorkomen blijven 

uiteraard wel gelden. Met het opvolgen van deze regels (zoals thuis blijven bij klachten en je laten 

testen oor de GGD) en de inzet van preventief zelftesten worden besmettingen en verdere 

verspreiding van het virus zo veel mogelijk voorkomen. Vanaf maandag geldt de quarantaineplicht 

niet meer voor een hele klas. De GGD bekijkt dan per geval welke kinderen wel of niet in 

quarantaine moeten. Soms zijn maatregelen onduidelijk of roepen deze vragen op. Schroom dan 

niet om met de GGD of met ons contact met op te nemen. Bij twijfel bellen wij ook altijd met de 

GGD en volgen we de door hen gegeven adviezen op.  

 

Afspraken die we hanteren voor kinderen tot en met 12 jaar 
- Mogen naar de kinderopvang of basisschool bij: verkoudheidsklachten (zoals een loopneus, 

neusverkoudheid, niezen en   keelpijn), bij bekende chronische 

luchtwegklachten, astma of hooikoorts (zonder koorts of 

benauwdheid); 

- Hoeven bij verkoudheidsklachten niet thuis te blijven; 

- Kunnen getest worden met verkoudheidsklachten; 

- Blijven thuis bij koorts, benauwdheid of veel hoesten. Laat 

uw kind altijd testen bij zwaardere klachten; 

- Mogen naar de kinderopvang of basisschool als zij 

klachten hebben, terwijl zij kortgeleden een positieve 

testuitslag hebben gehad. Het gaat om nieuwe klachten die 

ontstaan binnen acht weken na de eerste ziektedag van de 

bevestigde infectie. Of binnen acht weken na de testdatum als zij 

toen niet ziek werden. Bij een positieve testuitslag, is het niet zinvol binnen 8 weken 

opnieuw te laten testen; 

- Blijven thuis en laten zich testen als een huisgenoot corona heeft; 

- Zijn zij zelf minder dan zes maanden geleden positief getest op corona? Dan hoeven zij niet 

thuis te blijven als een huisgenoot corona heeft of als zij nauw contact hebben gehad met 

iemand met corona; 

- Is uw kind erg ziek? Bel uw huisarts. 

 

  

Belangrijke data  

5 
okt 

Informatiebijeenkomst 
School-
maatschappelijk werk: 
Ludie Koot 

08.30-09.30uur  

11 
okt 

Informatiebijeenkomst 
SOL: Jeroen Verwoerd 
08.30-09.30uur  

15 
okt 

Korte lesdag tot 
12.00uur alle groepen 

25 
okt 

Voortgangs-
gesprekken met 

ouder, leerling en 
leerkracht(en) op 
uitnodiging (kinderen 
hebben geen lesdag) 

 

Zwemles is belangrijk! 

 
 

Namens de gemeente Rotterdam:  

In Nederland is heel veel water. Leuk om 

in te zwemmen, maar het kan natuurlijk 

ook gevaarlijk zijn. Daarom is het heel 

belangrijk dat uw kind goed leert 

zwemmen. Stuur uw kind daarom naar 

zwemles. De adviesleeftijd om te starten 

met zwemles is 4,5 tot 5 jaar. Geef uw 

kind op voor zwemles bij het zwembad 

bij u in de buurt. Kijk voor meer uitleg 

op: www.allesoverzwemles.nl 

Hulp bij de betaling  

Lukt het niet zwemles voor uw kind te 

betalen, dan helpt Meedoen in 

Rotterdam. Kijk ook op: 

www.meedoeninrotterdam.nl of bel 

naar (010) 240 0189. 

Op De Klimop gaan de groepen 5 en 6 

schoolzwemmen. Hiermee willen we 

bereiken dat:  

1.Kinderen die nog geen zwemdiploma 

hebben een zwemdiploma kunnen halen  

2.Kinderen die reeds een zwemdiploma 

hebben opgebouwde vaardigheden en 

opgebouwde kracht blijven behouden.  

Het uiteindelijke doel is natuurlijk dat 

kinderen goed kunnen zwemmen en de 

kans op een verdrinking afneemt. Dat 

schoolzwemmen de zwemveiligheid ten 

goede komt, mag duidelijk zijn. 

http://www.basisschooldeklimop.nl/
http://www.allesoverzwemles.nl/


Nieuwsbrief 

 Rembrandtstraat 27 - 3035LL  Rotterdam                                    www.basisschooldeklimop.nl 

 

 

Afspraken bij het binnenkomen en verlaten van de school 
We blijven vasthouden aan het ochtendritueel. De kinderen blijven bij het binnenkomen en 

verlaten van de school dezelfde ingang aanhouden die ze nu al gebruiken. De groepen 1 en 2 

gaan via de poort en het kleuterschoolplein naar hun klas en worden daar ook weer gebracht 

aan het einde van de dag. De groepen 3,4,5 en 6 gaan bij de hoofdingang naar binnen en naar 

buiten. De groepen 7 en 8 gaan via de gymingang naar binnen en naar buiten.  

 

Afspraken die we hanteren voor ouders  
We gaan zorgvuldig om met stappen die we willen zetten en nemen kleine stapjes in het 

proces van versoepelingen. Ouders zijn altijd welkom in school echter vooralsnog als zij een 

afspraak hebben met de leerkracht. U kunt een afspraak via de mail of telefonisch maken. Als 

u geen afspraak heeft, zal bij de ingang gevraagd worden om een afspraak te maken.  

 

Ouders van leerlingen in de groepen 1/2a en b kunnen vanaf komende maandag via de poort 

en de achteringang mee naar de gang en de klas van de leerling om vervolgens via de klasdeur 

en het kleuterschoolplein de school weer te verlaten.  

 

Ouders van de leerlingen van groep 3 worden wekelijks op woensdag uitgenodigd voor een 

inloopmoment. Om 12.15uur openen wij de deur van school voor u en kunt u een moment in 

de klas komen kijken naar het onderwijs en de kinderen.  

 

Bij het betreden van school verwachten we dat u geen ziekteverschijnselen heeft en dat u de 

handen schoonmaakt bij de desinfectiezuil. We heten u welkom zonder u een hand te geven. 

Ondanks dat de 1,5m afstandsregel komt te vervallen, kan het zijn dat een leerkracht toch nog 

graag afstand wil houden en dat respecteren wij. 

 

Voortgangsgesprekken  
We nodigen ouders uit voor gesprekken die plaats moeten vinden in verband met de 

ontwikkeling van de leerling. Op de eerste schooldag heeft u samen met uw kind en de 

leerkracht een startgesprek gehad. Op 25 oktober vindt het tweede gesprek plaats en dat zal 

met name gaan over welbevinden en betrokkenheid in relatie tot de resultaten. U wordt voor 

deze afspraak binnenkort uitgenodigd en net als bij het startgesprek verwachten we u samen 

met uw kind. 

*** 
Wij vinden het heel belangrijk dat er goed contact is tussen 

ouders en de school. Samen zijn we verantwoordelijk voor 

het welzijn en de ontwikkeling van de kinderen. Als ouders en 

school samenwerken zal deze ontwikkeling het best verlopen. 

Daarom willen wij u vragen om bij ons te komen als u daartoe 

aanleiding ziet. Dat kan vanzelfsprekend ook eerder dan de 

door ons geplande gesprekken. In gesprek zullen we er samen 

uit komen!  Sleutelwoorden in het contact met elkaar zijn 

voor ons: openheid, eerlijkheid en respect. 

 

       

 

Terugblik 

informatiebijeenkomst 

logopedie   

Op 20 september is er een 

informatiebijeenkomst gehouden die in 

het teken stond van het werk van de 

logopediste.  

Wat fijn dat een aantal ouders aanwezig 

waren op deze informatiebijeenkomst!  

Schmidt Coucke, onze schoollogopediste, 

heeft heel veel verteld over haar werk, 

onder andere wat zij met kinderen 

oefent, waar ouders op moeten letten en 

nog veel meer.   

De volgende ouderbijeenkomst staat 

gepland op dinsdag 5 oktober van 8:30 

tot 9:30 uur. Onze 

schoolmaatschappelijk werkster Ludie 

Koot komt  dan iets vertellen over haar 

werkzaamheden.  

De uitnodiging voor deze 

informatiebijeenkomst ontvangt u 

binnenkort.  

       

    

http://www.basisschooldeklimop.nl/

