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Thema: “Red de planeet/ de ruimte in” 

Helaas konden we niet helemaal uitpakken met 

dit thema in verband met het thuisonderwijs. 
We hebben geprobeerd om opdrachten te 

verzinnen, die thuis haalbaar waren. 

Stelopdrachten over klimaat en seizoenen, een 
lapbook maken, teksten met opdrachten, een 

weerstation maken, een regen- en windmeter 
maken…… De komende twee weken op school 

gaan we dit thema afronden en gaan we de 

voorbereidingen nemen op ons nieuwe thema: 
“Eten of gegeten worden”. 
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Agenda: 
8 febr. Scholen open 

15 febr.              Rapport-portfolio mee 

20-28 febr. Voorjaarsvakantie 

 

De app 
Als u op de hoogte gehouden wilt worden van 

de laatste nieuwtjes in school, moet u onze app 
downloaden op uw telefoon. Hoe u kunt 

inloggen staat onder het tegeltje informatie-

veel gestelde vragen.  
We zijn ook actief op Facebook en Instagram! 

 

Scholen weer open 
Afgelopen weekend, op 31 januari, heeft het 
kabinet besloten dat de basisscholen weer 

opengaan. Afgelopen woensdag werden de 

richtlijnen opgesteld en vanaf donderdag 
werden de protocollen gemaakt. Vanuit deze 

informatie hebben we een kwaliteitskaart 

gemaakt voor de heropening van onze school. 
Deze kwaliteitskaart hebben we voorgelegd aan 

de MR.  
In de bijgevoegde brief kunt u lezen welke 

maatregelen wij hebben getroffen om de school 

zo veilig mogelijk te heropenen. 
Uiteraard zijn wij blij dat de scholen weer 

opengaan en we de kinderen weer fysiek 
kunnen zien. We gaan er een leuke, leerzame 

tijd van maken met elkaar. 

 
De hoofdpunten van de maatregelen zijn: 

 
• We hanteren het recente protocol van de 

PO-raad, daaronder valt het 

wegstuurbeleid, een goede hygiëne en 
het sneller over gaan tot quarantaine 

van de hele klas. 

• Wat verandert is dat klassen niet tegelijk 
starten. Dit betekent een spreiding van 

het wegbrengen en ophalen. 
• We vragen u bij ophalen en wegbrengen 

goed te verspreiden over het plein en 

direct het plein te verlaten als dat kan. 
Ook geven wij een dringend advies om 

een mondkapje te dragen op het 
schoolplein. 

• Bij de kleuters komt er een verplichte 

looproute. 
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• En vanwege de besmettelijkere 
varianten moeten we met elkaar strikter 

zijn, dus een neusverkoudheid e.d. 
worden niet meer gedoogd. 

 

Afgelast 
Helaas gaan er nog steeds leuke activiteiten 

niet door en moeten we nog even geduld 
hebben dat er weer wat mogelijk is. 

We hebben te horen gekregen dat het 

schoolvoetbal en de avondvierdaagse dit jaar 
helaas niet doorgaan. Hopelijk volgend jaar 

weer! 
 

Onderwijs 
Kinder-Ambassadeurs 
Voor de kerstvakantie hebben de kinderen van 

de Kinder-Ambassadeurs geïnventariseerd in 
alle groepen welk speelgoed de kinderen leuk 

vinden om in de kleine pauze mee te spelen.  

Tijdens de lockdown hebben we 3 kratten 
gevuld met ballen, springtouwen en 

badmintonrackets, mede van het geld dat we 
hebben gekregen van de oudervereniging.    

Vanaf volgende week kunnen de kinderen hier 

mee spelen op schoolplein. 
 

Digitale Portfolio 

Tijdens de lockdown is er hard gewerkt aan ons 
eigen digitale portfolio. Een leerling heeft het 

tijdens de noodopvang als pilot al een keertje 
ingevuld. Zoals het er nu uitziet, gaat het 

portfolio 1 maart a.s. live. We kunnen er dan 

samen met het team en de leerlingen in het 
volgend thema er mee aan de slag gaan. 

Spannend!  

 
Medezeggenschapsraad 
De MR bestaat uit ouders en leerkrachten die 

meepraten over het beleid van de school. Voor 
de kerstvakantie zijn Marc Wagner (voorzitter) 

en Janneke Richter afgetreden en we danken 

hen voor hun jarenlange inzet als MR-lid. Kim 
Bergmans en Hanneke Koolen meldden zich om 

de vrijgekomen plaatsen te vullen. Graag 

stellen we de MR in haar huidige samenstelling 
aan u voor.  

 
Personeelsgeleding: Amaranta de Bie 

(secretaris, groep 7/8B), Ingrid Benjamins 

(groep 1/2B), Nadine Hijne (groep 6). 
 

Oudergeleding: 
 

 

 
Niels de Boer (voorzitter) 

Twee nieuwe ouder MR-leden maakt mij het 
meest “ervaren-ouderlid” met maar liefst 1 jaar 

deelname aan de MR! Zodoende ben ik ook tot 

voorzitter verkozen. Ik ben vader van Gioia 
(groep 3) en er staat nog een kleine dame te 

popelen die volgend jaar op school komt. Ik 

werk op de Hogeschool Utrecht als 
docent/onderwijsmanager voor de opleiding 

journalistiek en hoop met die ervaring een 
goede bijdrage te kunnen leveren aan de Klim.  

 

 
 

Kim Bergmans 
Ik ben moeder van Annika (3A) en Elena (7A) 

en samen met Niels (een andere Niels dan ons 

mede MR-lid!) en onze twee cavia's wonen we 
al lang in onze groene wijk Lunetten. Ik werk 

sinds vorig jaar als leidinggevende bij de 
Academische Diensten van de 

Universiteitsbibliotheek Utrecht. Hiervoor 

werkte ik bij een hogeschool en ik vind het fijn 
om als vertegenwoordiger van de ouders op 

deze manier bij onderwijs betrokken te blijven. 

 

 
 

Hanneke Koolen 
Mijn zoontje Louis (4) zit in 1/2A, dus ik ben 

nieuw op De Klim. Ik betrok in 1998 een 

studentenkamer in Lunetten, toevallig recht 
tegenover het lokaal van juf Icia, en heb de 

wijk niet meer verlaten. Ik studeerde Theater-, 
Film-, en Televisiewetenschappen en werk als 

theoriedocent aan de dansacademie van ArtEZ 

in Arnhem. Ook ik heb cavia’s en ik ben dol op 
dansen en rolschaatsen. Ik kijk er naar uit als 

MR-lid mee te denken over het beleid van de 

school. 
 

Meer informatie over de MR vindt u in de 
school-app onder MR/OR. Je kan ons bereiken 

via: mrdeklim@gmail.com  

 

mailto:mrdeklim@gmail.com


Hartelijke groeten, 
De MR 

 
Rapport-portfolio 
We geven het rapport-portfolio van de 
leerlingen op maandag 15 februari a.s. mee 

aan de leerlingen. 

De gegevens in het rapport-portfolio zijn de 
vooral gegevens en observaties van de 

zomervakantie tot aan de kerstvakantie 
aangevuld met onze ervaringen van het 

thuisonderwijs. We zullen proberen u een zo 

volledig beeld te geven van de ontwikkeling van 
uw kind op school. De gesprekken hierover 

vinden plaats vanaf maandag 8 maart a.s. Een 
uitnodiging hiervoor volgt nog. 
 

Oudervereniging 
Lieve ouders, 

  

Het afgelopen jaar is gek en voelt sober. We 
missen de gezelligheid met ouders, nieuwe 

ouders leren kennen tijdens de kerstborrel met 
gluhwijn, soep en mooie hapjes. 

We proberen de oudervereniging toch de kers 

op de taart te plaatsen voor alle leerlingen van 
de Klim. 

Zo konden we wel elke klas een nieuw boek 

geven tijdens de Kinderboekenweek. Kwam 
Sinterklaas toch op school met 2 pieten, veel 

lekkers en cadeaus. Straalde de school in de 
kerstperiode. Tijdens de last minute – laatste 

dag voor de kerstvakantie – kerstviering waren 

er kerstkransjes en chocomelk. En zijn er 
nieuwe planten aangeschaft voor een groen 

schoolplein.  Allemaal bekostigd met de 
ouderbijdrage! 

  

We merken dat er dit jaar een stuk minder 
ouderbijdrage binnen komt. 

We begrijpen dat het niet voor iedereen 

mogelijk is om dit nu te betalen. Maar ben je 
het vergeten of is het je ontgaan, dan kan dit 

alsnog. 
  

Heb je 1 kind op de Klim: 

http://bit.ly/klim1kids 
  

Heb je 2 kinderen op de Klim: 
http://bit.ly/klim2kids 

  

Heb je 3 of meer kinderen op de Klim: 
http://bit.ly/klim3kids 

  
Hiermee kunnen we nog komende vieringen 

(eventueel in aangepaste vorm) realiseren. 

Heb je een vraag, opmerking of een goed idee: 
mail ons via ouderverenigingdeklim@gmail.com 

  

Groet, De oudervereniging: 
Marlous (moeder van Tibor), Paul (vader van 

Otto), Dirk (vader van Mieke en Koos), Yvonne 
(moeder van Willemijn en Thijmen), Hans 

(vader van Yfke), Maaike (moeder van Puck en 
Ot) en Cathelijne (moeder van Marie en Kobus) 

 

 
Geniet van het winterse weer 

komend weekend! 
 

 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Het team van OBS de Klim 
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