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Algemeen

Op tijd beginnen…

De zomervakantie is alweer voorbij en daarmee
ook de tijd van het lekker luieren…

We starten het nieuwe schooljaar met goede
voornemens.
Dat betekent: “Op tijd beginnen…!”
Daarmee doen we een appél op alle ouders: “Zorg
ervoor dat de kinderen op tijd op school zijn!”

Wij hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft
gehad en lekker is uitgerust.
Vol goede moed beginnen we weer aan een
nieuw schooljaar.
De meester en juffen zijn al druk bezig geweest
om alle klassen weer in gereedheid te brengen
voor het nieuwe schooljaar. We hebben er veel
zin in om de leerlingen in het schooljaar 20202021 weer van alles te leren en er een mooi
schooljaar van te maken.
Maandag 17 augustus om 8.05u. gaan de deuren
van de school weer open.
We heten jullie allen en de nieuwkomers van
harte welkom op school en hopen dat ze zich
snel thuis voelen.
Ook dit jaar organiseren we weer allerlei leuke
en leerzame activiteiten.
We gaan er samen weer een geweldig schooljaar
van maken en wensen iedereen een fijn en
leerzaam schooljaar toe!

De kinderen zijn ‘s morgens vanaf 8.00u. welkom
op school. (niet vóór 8.00u.)
Vanaf 8.05u. is er toezicht op het schoolplein.
Om 8.10u. wordt de bel geluid en gaan de kinderen
naar binnen. De lessen starten om 8.15u!

Communicatie:
Net als leerkrachten spelen ouders een belangrijke
rol in het onderwijs aan de leerlingen. Voor de
opvoeding en ontwikkeling van het kind zijn ouders
en leerkrachten samen verantwoordelijk.
Door een goed functionerende communicatie
tussen leerkrachten en ouders kan het onderwijs
optimaal tot zijn recht komen. Door betrokken te
zijn en mee te denken en/of helpen aan het
organiseren van activiteiten binnen en buiten te
school, vormen ouders een welkome en onmisbare
aanvulling voor het onderwijs!
De school communiceert richting ouders op
verschillende andere manieren: de schoolgids, de
nieuwsbrief, de website, klassenmail, Parro en via
persoonlijke gesprekken.

Het de bedoeling de communicatie en informatie
zo weinig mogelijk via losse briefjes te doen. (In
sommige gevallen lukt natuurlijk dit niet altijd….)

Onze communicatie vindt plaats via:
Schoolgids:
Aan het begin van elk schooljaar verschijnt een
nieuwe schoolgids. (Gewijzigde versie voor
schooljaar 2020-2021 wordt binnenkort op de
website van de school geplaatst en via de mail
verspreid naar ouders) Hierin staan relevante
gegevens en informatie over het komende
schooljaar.
Nieuwsbrief:
Informatie betreffende schoolse activiteiten
vindt plaats via de nieuwsbrief.
De nieuwsbrief met actuele informatie wordt 1x
per maand verstuurd via de e-mail. Wij proberen
het bulletin zo volledig mogelijk in te vullen.
Maar af en toe komt het voor dat van enkele
activiteiten de data nog niet bekend zijn.
Ook kan het voorkomen dat door bepaalde
omstandigheden activiteiten niet doorgaan of op
een andere datum plaatsvinden. Zodra dit bij ons
bekend is, maken wij hiervan melding via de
klassenmail of Parro.
Het informatiebulletin komt op de eerste dag
van de nieuwe maand uit!
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Klassenmail:
Groep specifieke informatie gaat via de
klassenmail en wordt verzorgd door de
leerkracht van uw kind(eren). Dit kan informatie
zijn over thema’s die behandeld zijn, de vraag
naar hulp van ouders, informatie over toetsen,
huiswerk en andere voorkomende zaken. Houdt
uw e-mailbox dus goed in de gaten!
Parro:
Vanaf het nieuwe schooljaar maken we gebruik
van Parro.
Parro is een app voor leerkrachten en ouders in
het primair onderwijs, met de focus op
communicatie. Ofwel, sneller op de hoogte van
de mooiste en belangrijkste belevenissen van de
leerling. Parro werkt samen met ParnasSys.
(=schooladministratie systeem)
Met deze app kan de leerkracht:
- Inloggen met het huidige ParnasSys-account
- Ouders toevoegen aan de groep
- Mededelingen en foto's versturen aan alle
ouders van de groep
- Mededelingen en foto's versturen aan alle
collega’s
Alles in Parro is beveiligd en onzichtbaar voor de
buitenwereld! (AVG-proof)

tijdelijk even iets lastiger, waarvoor onze
excuses)

Communicatie- en informatievoorziening
ouders richting de school
Daarnaast kunnen de ouders op de volgende
manier de school informeren via:
direct contact met de leerkracht en/of directie,
e-mail of via de telefoon. (0599-416425)
E-mail adressen personeel:
directie.deklimop@o2sv.nl (directie/juf Marjan)
a.oldenburger@o2sv.nl (juf Anneke/Ib-er)
m.timmer@o2sv.nl (juf Marleen)
w.van beek@o2sv.nl (juf Willemien)
e.wiegers@o2sv.nl (juf Ester)
m.bos@o2sv.nl (juf Melissa)

Veel ouders halen hun kind dagelijks zelf van
school. Dit kan ook een moment zijn om even
iets te vragen of een afspraak te maken voor een
gesprek.
De deuren van de school staan altijd open, er
kan altijd een afspraak gemaakt worden om te
praten. Speelt er iets, loop er niet mee rond,
kom gerust naar ons toe of loop binnen.
(Met de maatregelen rondom corona is dit

Wanneer een ouder een leerkracht persoonlijk
wil spreken kan dit tot 15 minuten voor en na
schooltijd gebeuren, dit in verband met de
voorbereidingstijd, nazorg en pleindienst.
Wanneer er niet voldoende tijd kan worden
vrijgemaakt, wordt er tussen de
leerkracht/directie en de ouder een afspraak
gemaakt om op een ander moment in gesprek
te gaan.
(In het kader van het tegengaan van verdere
verspreiding van het coronavirus, hanteren we
hierbij de maatregelen van het RIVM)

Gymnastiek schooljaar 2020-2021:
Op de volgende dagen worden de gymlessen
verzorgd:
Maandag

9.00-9.45u
groep 1,2,3
meester Ernst Bouwman
(Huis van de sport Groningen)

Woensdag

8.45-10.00u. groep 4,5,6
10.30-12.00u groep 7 en 8
juf Bastien Spiegelaar

Donderdag

8.30-9.15u
groep 1,2 + peuters
meester Ernst Bouwman
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Groepsindeling/organisatie schooljaar 2020-2021:

*=eindverantwoordelijk voor de groep

Nu meester Jos niet meer werkzaam is op de Klimop,
gaat het “plaatje” m.b.t. de personele inzet er in
schooljaar ’20-’21 als volgt uitzien:

Overig:

Groep
1-2-3

Groep
4-5-6

Groep
7-8

Onderwijsassistent

Maandag
ochtend

Juf
Ester*

Juf
Willemien*

Juf
Marleen*

Juf
Melissa

Maandag
middag

Juf
Ester

Juf
Willemien

Juf
Marleen

Juf
Melissa

Dinsdag
ochtend

Juf
Ester

Juf Daphne

Juf
Marleen

Juf
Melissa

Dinsdag
middag

Juf
Ester

Juf Daphne

Juf
Marleen

Juf
Melissa

Woensdag
ochtend

Juf
Ester

Juf Daphne

Juf
Marleen

Juf
Melissa

Woensdag
middag

Juf
Ester

Juf Daphne

Juf
Marleen

Juf
Melissa

Donderdag
ochtend

Juf
Daphne

Juf
Willemien

Juf
Anneke

Juf
Melissa

Donderdag
middag

Juf
Daphne

Juf
Willemien

Juf
Anneke

Juf
Melissa

Vrijdag
ochtend

Juf
Daphne

Juf
Willemien

Juf
Marleen

Juf
Melissa

IB: Anneke Oldenburger
Onderwijsassistent: Melissa Bos
HVO/GVO: Anita Kloppenburg
MRT: Titia Deuling (Motorische remedial
teaching)
Logopedie:
De schoollogopedie wordt weer verzorgd door
juf Mirjam Veenstra.
De betrokken ouders worden geïnformeerd
welke dagdelen de logopediste
op school aanwezig is.
Gymnastiek: Bastien Spiegelaar-De Bruijn
Ernst Bouwman
Directie: Marjan Diepenbroek
Juf Marjan verdeeld haar directietaken over 2,5
dagen per week.
Dit doet zij ook voor obs Willem Lodewijck in
Bourtange.
In de maandelijkse nieuwsbrief geeft juf Marjan
aan, wanneer ze op welke school aanwezig is.
Voor dringende zaken is zij tussen 8.15u en
17.00u telefonisch bereikbaar op het
telefoonnummer: 06-17009409
Of per email: directie.deklimop@o2sv.nl

Nieuwe collega:
Voor de zomervakantie hebben we afscheid
genomen van meester Jos, omdat hij een
nieuwe baan heeft als directeur op een andere
school.
In de week voor de zomervakantie en de
eerste weken van de vakantie zijn we volop
aan de slag geweest met de
sollicitatieprocedure voor een nieuwe
leerkracht voor De Klimop.
Omdat het onderwijs te kampen heeft met
een behoorlijk tekort aan personeel, is dit nog
niet zo makkelijk gebleken.
We kunnen u voorstellen aan onze nieuwe
collega Daphne Soer.
Daphne komt vanaf het nieuwe schooljaar ons
team versterken.
In de eerste instantie wordt zij duo-collega van
juf Ester en juf Willemien. Daarnaast neemt ze
de werkdrukverlaging voor haar rekening en
heeft ze 1x per week op maandag een andere
groep.
We wensen Daphne heel veel succes en een
mooie tijd op De Klimop toe.
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Kamp groep 7 en 8:
Per 1 juli zijn er voor het basisonderwijs een
aantal versoepelingen doorgevoerd in het
protocol t.a.v. de corona maatregelen.
(“Protocol volledig openen basisonderwijs per 1
juli 2020” )
Het protocol geeft aan dat het organiseren van
schoolreizen en een schoolkamp weer zijn
toegestaan, mits de maatregelen van het RIVM
toegepast blijven worden.
Zonder aangekondigde wijzigingen vanuit de
regering, blijft het protocol voor het
basisonderwijs een leidraad voor het onderwijs
vanaf maandag 17 augustus.
Dat betekent dat we, zolang er geen wijzigingen
vanuit de regering zijn, met de leerlingen van
groep 7 en 8 op maandag 7, dinsdag 8 en
woensdag 9 september met de fiets op
schoolkamp gaan naar groepsverblijf “De
Kwartjesberg” in Drouwen.

Alle benodigde informatie over het kamp
wordt verstrekt via een mooi uitgewerkte
kampbrochure. Deze brochure wordt in de
1e schoolweek aan de leerlingen uitgedeeld.
Gezien de leerlingen van groep 7 en 8 drie
lange dagen kamp gehad hebben, hebben we
gemeend, dat de leerlingen op donderdag
10 september ter compensatie de hele dag
vrij zijn.
Tip: zorg dat de fiets waarmee uw
zoon/dochter op kamp gaat, in orde is.

Gouden weken:
(voor een goed begin van het schooljaar)
Een goed begin is het halve werk. Dit geldt

Verblijfadres:
Gasselterstraat 9
9533 PC Drouwen
Tel.: 0599 564 200

zeker voor de groepsvorming aan het begin
van het schooljaar.
De beginweken van het schooljaar zijn goud
waard om een basis te leggen voor een fijne
sfeer in de klas. De leerkracht speelt een
essentiële rol bij de groepsvorming in deze
eerste, belangrijke weken. Het proces van
groepsvorming begint na een vakantie weer
helemaal opnieuw: de leerlingen verkennen
elkaar, de leraar en de regels.

Daarom is dit een belangrijke tijd om een
goed pedagogisch klimaat in de klas te
creëren.
Na zo'n lange vakantieperiode uit elkaar
geweest te zijn, worden de regels en
groepsnormen vanzelf opnieuw bepaald.
Ook een andere leerkracht voor de groep
maakt dat de groep zich opnieuw vormt.
Een goede begeleiding bij deze
groepsvorming is essentieel om hier het hele
jaar samen plezier van te hebben.

Extra informatie over ons onderwijs m.b.t. de coronamaatregelen na de zomervakantie:
Op 1 juli j.l. zijn er vanuit het kabinet een aantal versoepelingen doorgevoerd
ten aanzien van het protocol rondom de maatregelen in het basisonderwijs met
betrekking tot het coronavirus. (“Protocol volledig openen basisonderwijs per 1
juli 2020” )
Her en der horen we dat het coronavirus weer aan het oplaaien is, maar zolang
er vanuit het kabinet geen nieuwe wijzigingen aangekondigd worden, blijft het
bovengenoemde protocol voor het basisonderwijs een leidraad voor het
onderwijs vanaf aanstaande maandag 17 augustus.
In deze nieuwsbrief willen we u (nogmaals) informeren over het beleid met
betrekking tot afspraken over de start van de basisscholen van Openbaar
Onderwijs Westerwolde na de zomervakantie.
We zijn ons er nog steeds van bewust dat de coronacrisis nog niet voorbij is en
dat we voorlopig nog met de anderhalve-meter-afstand-samenleving moeten
omgaan…….
Dat betekent dat het belangrijk blijft dat wij allemaal de regels blijven hanteren
van het RIVM in de school, maar ook buiten de school!
Veel handen wassen, ontsmetten, goede hygiëne voor iedereen en 1,5 meter
afstand voor volwassenen aanhouden. We benadrukken nogmaals dat deze
afstandsregel niet geldt voor leerlingen. Bij Koorts en/of hoesten blijven
leerlingen thuis. Er worden zo weinig mogelijk verkeersbewegingen gemaakt.
Ouders komen niet in school of op het schoolplein en blijven op anderhalve
meter afstand van elkaar. Bij het ophalen van de leerlingen moet ook de
anderhalve meter van de leerlingen worden gehouden. Het lijkt allemaal wat
losser te worden, maar we moeten ons er echt aan blijven houden!
Dus de volgende regels blijven voorlopig ook na zomervakantie nog steeds van
toepassing:

Afspraken voor de leerlingen en leerkrachten:
● De leerlingen komen zoveel mogelijk lopend of met de fiets op school!
● De leerlingen van groep 3 t/m 8 worden vooraan bij de straat/inrit opgevangen door een
leerkracht. De leerkracht begeleidt de leerlingen van- en naar school. Voor de leerlingen
van groep 1,2 geldt hiervoor een uitzondering: zij worden bij (zij)hek/plein bij de gymzaal
opgevangen door de juf.
● De kinderen komen druppelend binnen.
● Bij binnenkomst desinfecteren de leerlingen hun handen.
● De leerlingen lopen rustig naar de klassen, de leerkracht wacht bij de deur/in het lokaal.
● Leerkrachten houden 1,5 meter afstand van elkaar
● Handen wassen/ desinfecteren voor de pauze, na de pauze, na toiletgang
● Gebruik van papieren handdoekjes
● Aan het eind van de lesdag worden leerlingen groepsgewijs naar buiten gebracht
● Na schooltijd gaat iedereen direct naar huis of naar de BSO
Afspraken voor ouders:
● De school opent om 8.05u. Bij voorkeur worden de leerlingen tussen 8.05u en 8.15u
gebracht
● We beginnen op tijd! (8.15u)
●De leerlingen die met de auto worden gebracht, worden vooraan bij de straat/inrit
afgezet
● De leerlingen komen op school en gaan dan zo snel mogelijk de klas in (er wordt voor
schooltijd niet op het plein gespeeld.)
● Ouders begeven zich niet op het schoolplein of in de school, zij blijven achter het hek!
● Er wordt bij het hek afscheid genomen van de kind(eren)→leerlingen van groep 1,2 en
peuters
● Ouders blijven op 1,5 meter afstand van elkaar
● Ouders blijven zo kort mogelijk bij school, er vindt geen samenscholing plaats bij het hek
● De kinderen worden door maximaal 1 ouder gebracht/gehaald
● Er is geen fysiek contact onderwijspersoneel en/of ouders

Hygiënemaatregelen op school

De belangrijkste wijzigingen van het protocol die van invloed zijn op De Klimop:

-Uitgangspunten blijven:
✓ Bij hoesten, niezen en verkoudheid komen zowel leerlingen als leerkrachten niet naar
school. Als een gezinslid deze klachten heeft met koorts, blijft het hele gezin thuis!
✓ Hoesten en niezen doen we in de elleboog.
✓ We geven elkaar geen hand.
✓ We wassen onze handen met grote regelmaat!
✓ Contact van handen met ogen, gezicht en mond worden vermeden.

-Vanaf 8 juni zijn de stagiaires weer op school en wordt ook de schoollogopedie weer
hervat. Ook zullen externe collega’s zoals muziekleerkrachten, HVO/GVO leerkrachten
e.d. hun lessen weer oppakken. Uiteraard met in achtneming van alle RIVM richtlijnen.

Signalering symptomen
Zijn er signalen dat een leerkracht, ouder of leerling op school klachten heeft die gerelateerd
kunnen zijn aan het coronavirus, dan gaat de leerling of de leerkracht direct naar huis.
Indien nodig worden ouders verzocht het kind zo snel mogelijk op te halen om mogelijke
verspreiding te voorkomen. In ernstige situaties wordt de keuze gemaakt om de hele groep
naar huis te sturen.
Leerlingen kunnen naar school als er geen sprake is van symptomen van het coronavirus.
(bijvoorbeeld met allergie hooikoorts o.i.d.) Zelfs met milde symptomen zoals een
verkoudheid moeten ze thuisblijven totdat ze 24 uur klachtenvrij zijn. Als een of meerdere
gezinsleden ernstige klachten (koorts en/of benauwdheid) heeft (gehad), dan dienen alle
gezinsleden binnen te blijven tot iedereen in huis 24 uur lang vrij is van milde klachten
(neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest, koorts of benauwdheid). In dat geval
mogen kinderen met milde klachten niet naar school komen.
De algemene richtlijnen vanuit het RIVM zijn nog steeds leidend!
Dit betekent dat je thuis blijft bij de volgende klachten:
● verkoudheid
● niezen
● hoesten
● keelpijn
● moeilijk ademen
● koorts

-Voor muziekonderwijs geldt: zang en gebruik van blaasinstrumenten is voor leerlingen
tot 12 jaar toegestaan.
-De leerlingen hoeven onderling geen afstand te houden tot elkaar en ook niet meer tot
de leerkrachten
-Ouders zijn welkom in de school, mits er een afspraak is gemaakt voor een gesprek.
Bij binnenkomst moeten we strikt zijn in het toepassen van “ triage”: een “check”
afnemen in de vorm van het stellen van een aantal gezondheidsvragen
(en het toepassen van de 1,5 meter afstandsregel)
-Schoolreisjes, groepsactiviteiten e.d. zijn weer toegestaan; bij voorkeur met de
eigen/vaste klas of groep
(hierbij gelden de algemene richtlijnen vanuit de RIVM)
- De lessen bewegingsonderwijs worden bij voorkeur buiten gegeven, maar er kan ook
binnen worden gesport met inachtneming van de RIVM richtlijnen
(De leerlingen mogen weer gebruik maken van de kleedkamers van de sportzaal)
-Er mag weer getrakteerd worden op school, mits de traktatie verpakt is
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Maandag 17

Dinsdag 18

Woensdag 19

Donderdag 20

Vrijdag 21

Zaterdag 22 /Zondag 23

Dinsdag 25

Woensdag 26

Donderdag 27

Vrijdag 28

Zaterdag 29/Zondag 30

Vrijdag 4

Zaterdag 5/Zondag 6

Vrijdag 11

Zaterdag 12 /Zondag 13

Vrijdag 18

Zaterdag 19 /Zondag 20

Start schooljaar
2020-2021
Gouden weken
Maandag 24

Gouden weken

MT-overleg
8.30-12.00u
(juf Marjan afwezig)

Teamoverleg
Maandag 31 augustus

Dinsdag 1 september

Gouden weken

Informatie avond
18.30u—20.30u

OR-overleg

(onder voorbehoud)

Maandag 7

Kamp groep 7 en 8
“ De Kwartjesberg”

Dinsdag 8

Kamp groep 7 en 8
“ De Kwartjesberg”

Woensdag 2

MT-overleg
8.30-12.00u
(juf Marjan afwezig)
Woensdag 9

Kamp groep 7 en 8
“ De Kwartjesberg”

Gouden weken
Maandag 14

Dinsdag 15

Donderdag 3

Woensdag 16

Donderdag 10

De leerlingen van groep 7/8
zijn vrij!
(compensatiedag i.v.m. het
schoolkamp)
Donderdag 17

teamoverleg
Maandag 21

Dinsdag 22

MR-overleg

IB-overleg

Woensdag 23

Donderdag 24

Vrijdag 25

Zaterdag 26 /Zondag 27

Woensdag 30

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag /Zondag

Teamoverleg
Maandag 28

Dinsdag 29

GMR-overleg

Start
Kinderboekenweek
“ En toen..?”
ICC-bijeenkomst

