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Beste ouders/verzorgers,
Dinsdagavond kregen we het bericht dat de scholen voorlopig tot en met de meivakantie gesloten blijven.
Op 28 april is er weer een update en weten we hoe het na de meivakantie verder zal gaan. Dit betekent dat
we vandaag voor een nieuwe periode werk hebben thuisbezorgd. We beseffen heel goed dat er niet alleen
van ons, maar ook van ouders en kinderen veel gevraagd wordt in deze vreemde tijd. Je kind(eren)
begeleiden bij hun schoolwerk is een hele uitdaging, of je als ouder nu wel of niet (thuis) werkt. In deze tijd
kunnen een aantal opvoedkundige vragen ook meer naar voren komen, daarom vindt u in deze
nieuwsbrief ook informatie over mogelijke opvoedondersteuning.
Leerkrachten hebben voor de komende periode instructievideo’s gemaakt en zijn net als de afgelopen tijd
bereikbaar voor vragen om de kinderen zo goed mogelijk op afstand te ondersteunen.
Het kan zijn dat u als ouder geen beschikking heeft over een device (laptop/computer/tablet) of over WiFi.
Neemt u in dat geval contact met mij op, zodat we samen kunnen kijken naar een oplossing.
Voor iedereen veel sterkte en positiviteit gewenst in deze moeilijke periode. Hoppelijk zien we elkaar
gezond en wel snel weer op school terug.

Met vriendelijke groet,
Marjon Adriaansen

Algemeen

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!

Afspraken gebruik groeps whatsapp ouders
Voor alle groepen is er een groepsapp waarin ouders contact met elkaar hebben om het organiseren van
hulp voor een groep gemakkelijk te maken. Om te zorgen dat dit voor iedereen prettig werkt, hebben we
daar een aantal afspraken over gemaakt. Deze afspraken heeft u ontvangen in een mail van de leerkracht
toen uw kind startte op de Klim-op. Soms wordt de app toch voor andere zaken gebruikt en dat vindt niet
iedereen prettig. We kunnen ons voorstellen dat de afspraken een beetje weggezakt zijn, daarom vindt u
hieronder nog een keer de afspraken over het gebruik van de app:
* In de groepsapp informeert de klassenouder de groep op het moment dat er hulp gevraagd wordt voor
een activiteit. Zij zal daarin alle informatie die nodig is toelichten zoals: tijd, hoeveel hulpouders er nodig

zijn, eventuele voorwaarden, enzovoorts. Er wordt een uiterlijke datum genoemd tot wanneer gereageerd
kan worden voor aanmelding van de activiteit;
* We gaan ervan uit dat iedere ouder de groepsapp leest, dus je hoeft alleen te reageren op het moment
dat je wél kunt. Dit mag gewoon een korte reactie zijn als: 'ik kan'. Dit alles om 'onnodig app-verkeer' te
voorkomen. Reageer ook gerust, als je ziet dat er eigenlijk al voldoende ouders gereageerd hebben en je
WEL kunt. Wij proberen zoveel mogelijk een eerlijke verdeling te maken, zodat iedere ouder zijn/haar
bijdrage kan leveren;
* Als de 'uiterste reactiedatum' is gepasseerd wordt door de klassenouder in de groepsapp gereageerd
welke ouders hun bijdrage gaan leveren;
* Om het aantal appjes te beperken worden de overige vragen aan de klassenouder gewoon in een
persoonlijke bericht gesteld via whatsapp, via e-mail, of face to face.

Afspraken teams/communicatie
We hebben ervoor gekozen om met Microsoft Teams te gaan werken om digitaal contact te kunnen
onderhouden met alle kinderen. Vanaf volgende week gaan we er zelfs in de kleutergroepen gebruik van
maken om met kinderen te kunnen videobellen. In de bovenbouw en met name in groep 7 en 8 wordt
regelmatig aandacht besteed aan het omgaan met digitale communicatie. Het is belangrijk dat kinderen
leren hoe ze zich moeten gedragen wanneer ze digitaal communiceren. Communiceren wanneer je de
ander niet meteen ziet, en deze dus ook niet meteen kan reageren vraagt andere vaardigheden. Nu de
scholen gesloten zijn en we versneld gebruik zijn gaan maken van dit soort middelen worden ook jongere
kinderen hier al mee geconfronteerd, zonder dat ze goed zijn voorbereid. We vragen u als ouders daarom
regelmatig met uw kind mee te kijken en hem/haar te helpen zich aan de afspraken te houden.
Met de kinderen zijn de volgende praktische afspraken gemaakt over het gebruik van teams:





Microsoft Teams wordt alleen gebruikt door de kinderen. Contact met ouders blijft via de mail.
Wanneer uw kind hulp nodig heeft met iets laat hij/zij dit weten via de chatfunctie, wij nemen dan
zo snel mogelijk ( d.m.v. videoverbinding of via een bericht) contact op. Houd er rekening mee dat
het kan zijn dat je even moet wachten en houd hierbij rekening met de tijden dat we beschikbaar
zijn.
Kinderen kunnen onderling contact met elkaar hebben via videobellen of via chat. Dat is geen
probleem, wanneer ze elkaar niet lastig vallen en wanneer ze vriendelijk tegen elkaar blijven.

Nieuws uit de omgeving
Gratis opvoedondersteuning
Gratis opvoedondersteuning in deze corona tijd is geen overbodige luxe!
Bij het Regionaal Trainingscentrum kunnen ouders uit ’s-Hertogenbosch, Vught, Haaren, SintMichielsgestel en Boxtel de gratis cursus Positief opvoeden online volgen.
Deze cursus is specifiek gericht op opvoeder(s) van kinderen in de leeftijd van 2-16 jaar.
Voor informatie en aanmelden zie: https://www.regionaaltrainingscentrum.nl/jeugd-engezin/onlineoudercursus
Het is ook mogelijk om telefonisch opvoedondersteuning te krijgen wanneer daar behoefte aan is.
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Madiou uit groep 1-2b jarig

Briek uit groep 1-2a jarig

Jools uit groep 1-2a jarig
Fenne uit groep 4-5 jarig
Youri uit groep 6 jarig

Nieuwsbrief 15 komt uit

Kiki uit groep 8a jarig

Bijlagen
Bijlage 1: rekenhulp voor ouders

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

