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Beste ouders/verzorgers,
In deze nieuwsbrief vindt u een update over het thuis werken en de kalender met de jarigen van de
komende twee weken. Ik wil namens het team alle ouders bedanken voor de positieve reacties die we
krijgen, daardoor voelen we ons echt gesteund in deze tijd! Het is vreemd om op afstand te werken,
wanneer je zo gewend bent aan het dagelijks persoonlijke contact met leerlingen en ouders. Ook wil ik
jullie in deze moeilijke periode heel veel sterkte wensen. We hopen iedereen zo snel mogelijk en in goede
gezondheid weer te zien!
Met vriendelijke groet,
Marjon Adriaansen

Algemeen

Welkom op de Klim-op
Deze maand start Kiano in groep 1-2a. Wij wensen hen een heel fijne tijd toe
bij ons op school!

Aanmelding nieuwe leerlingen
Het is fijn voor ons om op tijd te weten hoeveel nieuwe leerlingen we volgend schooljaar mogen
verwelkomen op de Klim-op. Mocht uw kind voor 1 augustus 2021 vier jaar oud worden, dan willen wij u
vragen om uw kind aan te melden via onze website. Onder de link “formulieren” vindt u het
aanmeldformulier. Alvast bedankt!

Update thuis werken
De kinderen hebben dinsdag voor drie weken thuiswerk gekregen. Daarmee kunnen ze voorlopig vooruit.
Bij vragen kan er contact worden opgenomen met de leerkracht. Dit kan via een mail. We hebben vandaag
met elkaar afgesproken dat er in elk geval eens in de twee (werk) dagen contact is met leerlingen via
ouders door middel van Klasbord.
We zijn microsoft teams aan het uitproberen voor werken op afstand en om ook instructies op afstand te
kunnen geven. Dit zal worden ingezet voor de groepen 4 tot en met 8. Op deze manier is het
gemakkelijker om contact te houden met kinderen in de groep en kunnen ook instructies worden gegeven

op afstand. Voor het werk dat voor de eerste drie weken mee naar huis is gegaan is dat nog niet nodig,
maar wellicht duurt de sluiting van de scholen langer. Enkele groepen gaan hier nu al mee aan de slag. De
andere groepen zullen volgende week starten. Er zijn nog wat technische problemen op dit moment. De
leerkracht van de groep van uw kind laat weten wanneer zij met teams starten.
Wanneer de scholen ook na 6 april nog gesloten blijven, zorgen we voor een nieuw pakket thuiswerk,
waarin ook lesboeken en werkboeken voor rekenen, spelling en lezen zitten. We kunnen dan niet meer
volstaan met herhalingsstof. Vanaf dat moment zullen er ook instructies worden gegeven aan groep 4 tot
en met 8 via microsoft teams. In groep 3 was er deze week al voor gekozen om door te gaan met de
leerstof, omdat dit voor deze groep goed uitvoerbaar is. Wanneer de scholen weer open gaan zullen we
ons concentreren op de leerstof van de vakken taal, rekenen en lezen, om te zorgen dat daar geen
achterstanden ontstaan.

Jeelo
Het volgende Jeeloproject wordt na de meivakantie opgestart, behalve voor groep 7 en 8. Deze groepen
maken dan het huidige project af. Voor het nieuwe project komt geen schoolbrede opening of sluiting.

Pasen en koningsspelen
De activiteiten met Pasen en de sportdag/koningsspelen gaan niet door. Wanneer we 6 april weer aan de
slag kunnen, moeten we weer goed opstarten met kinderen en hebben we de tijd hard nodig. De
koningsspelen zijn landelijk afgelast.
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Kim uit groep 8 jarig
Abel uit groep 2-3 jarig
Loek uit groep 8 jarig
Ruud uit groep 7 jarig
Denise uit groep 8b jarig
Jip uit groep 6 jarig

Studiedag
Nieuwsbrief 15 komt uit

Met vriendelijke groet,
Mede namens team de Klim-op,
Marjon Adriaansen
directeur b.s. de Klim-op

Fleur uit groep 1-2b jarig
Tom uit groep 8b jarig

