
 
 

 

 

  

 

 

Nieuwsbrief December 2020 

 Sinterklaasviering: 

Op vrijdag 4 december is het dan eindelijk zover:  
Sinterklaas zal met 1 van zijn Pieten een bezoek 
brengen aan onze school, ondanks dat hij officieel 
thuiswerkt. De invulling van het Sinterklaasfeest zal 
dit jaar vanwege Corona anders verlopen dan 
voorgaande jaren. Desalniettemin maken we er een 
fantastisch feest van. 
Het ontvangst van de Sint zal alleen voor de 
leerlingen en leerkrachten plaatsvinden in de 
gymzaal en niet, zoals u gewend bent, op het 
schoolplein. 
Daarna wordt het programma voor de kinderen per 
groep in de gymzaal worden voortgezet.  
 
                  

                      
  

  

  

 

 Kerstviering: 

Op vrijdag 18 december organiseren we een 
Kerstbrunch op school.  
In verband met Corona zijn we genoodzaakt om 
ook de Kerstviering in een aangepaste vorm te 
vieren. 
Daarom een gezellige Kerstbrunch onder 
schooltijd, alleen voor de leerlingen en de 
leerkrachten. 
 
 

 
         
                         

                                                     
 
  

 

 In het verschiet: 

-Maandag 4 januari 2021     -  Nieuwjaarsviering 
                                                  -  Start Zilveren Weken 
-Dinsdag 5 januari 2021        -  Start workshops 
-Maandag 11 januari 2021   -  OR-overleg 
-Woensdag 13 januari 2021 -  Teamoverleg 
-Donderdag 14 januari 2021 - MT-overleg 
-Maandag 18 januari 2021  -  Start LOVS toetsen 
-Dinsdag 19 januari 2021     -  IB-overleg 
-Woensdag 20 januari 2021 -  Nationaal Voorlees- 
                                                      ontbijt 
                                                   - Volleybalclinic  gr. 7/8 
-Donderdag 21 januari 2021 -  Zorgoverleg 
-Maandag 25 januari 2021    -  ICC bijeenkomst 
-Woensdag 27 januari 2021  -  OOW-café (o.v.b) 
-Donderdag 28 januari 2021  - BSA activiteit:  
                                                       Mario kart 
-Vrijdag 29 januari 2021        -  Nieuwsbrief 
 

   Het team van   

   Obs De Klimop wenst u :   

 

Namens het team van obs De Klimop willen 
we iedereen hele fijne feestdagen en een 
gelukkig nieuwjaar toewensen. We hopen 
iedereen na de vakantie in goede gezondheid 
terug te zien. Pas goed op uzelf en op elkaar! 
Tot 2021! 
                                                                        

      

  



 
 

  

Nieuwsbrief December 2020 

Nieuws vanuit de peuter speelgroep “De Takjes”: 

Laat ik mij eerst eens even voorstellen: Ik ben Reinie van 
Ek en werk vanaf september op peuterspeelzaal “de 
Takjes”. Het was wel even wennen voor de kinderen want 
er waren al meerdere juffen mij voor gegaan. Gelukkig was 
het ijs snel gebroken en voelen de kinderen zich inmiddels 
veilig en vertrouwd.  
We zijn begonnen met drie kinderen en inmiddels is het 
groepje gegroeid naar zes kinderen. Dat is natuurlijk 
hartstikke mooi.  
We hopen in de loop van volgend jaar nog meer peuters te 
mogen begroeten, want we zitten nog lang niet vol en hoe 
meer kinderen hoe meer vreugde! 
 
Zoals ik al vertelde staat eerst veiligheid en vertrouwen 
centraal, voordat een kind zich kan gaan ontwikkelen. 
Daarna is het spel het allerbelangrijkst. Spelen is 
ontwikkelen en ontwikkelen is spelen. Aan de hand van 
onze activiteiten en het vrije spel begeleiden we de 
kinderen hierin. 
De Takjes werkt met het Piramideprogramma. We werken 
met wisselende thema’s. Daarbij worden de boeken, 
activiteiten en het spel aangepast aan het thema.  
 
We vinden het belangrijk dat een kind plezier heeft in zijn 
spel, dat het mag ontdekken, ontmoeten en ontwikkelen 
in zijn/haar eigen tempo en dat het er mag zijn!!  
De samenwerking en de doorstroom naar de basisschool 
zien wij ook als een mooie kwaliteit. 
We hopen na de Corona crisis nog intensiever met elkaar 
te kunnen samenwerken.  
Aan het enthousiasme van de kinderen de leerkrachten en 
Kiwi zal dit zeker niet liggen.  
 
 
 
 
 

De basis en de ideeën liggen er.  
Bij deze wil ik de ouders, het team en directie nog 
even bedanken voor het vertrouwen en de warme 
ontvangst die ik mocht ervaren binnen deze 
sfeervolle, fijne school in het mooie Ter 
Apelkanaal. 
Namens Kiwi, mij en onze peuters: Chayenne, Sem, 
Marciano, Liam, Reven, Tim wensen wij u prachtige 
feestdagen en op naar een gezond, gelukkig en 
hopelijk binnenkort Coronavrij 2021!! 
 
Vriendelijke groet,  
 
Reinie  
                  

  

                 

 

           

 

                      

 

                 



 
 

  

maandag 
 

dinsdag 
 

woensdag 
 

donderdag 
 

vrijdag 
 

zaterdag 
 

zondag 
 

30 november 
 
juf Marjan afwezig 
         (obs W.L.) 
 
 

1    Middag:  juf Marjan 
               afwezig 
 
 

2    
 

3   juf Marjan afwezig 
         (obs W.L.) 
 

4  Sinterklaas op school 
 

         

5    Sinterklaas 6 

7 
 
teamoverleg 

8   Workshop Kerst 
 
juf Marjan afwezig 
         (obs W.L.) 
 
 
 

9 10  Ochtend:  juf Marjan 
               afwezig 
 
zorgoverleg 

11 Oud papier 
 
juf Marjan afwezig 
         (obs W.L.) 
 

12 13 

14  juf Marjan afwezig 
         (obs W.L.) 
 

15  Workshop Kerst 
 
 
 

16   Ochtend:  juf Marjan 
               afwezig 
 

17     juf Marjan afwezig 
               (obs W.L.) 
 
 
          
 

18      Kerstviering 
 

          

19 20 

21 
 

Kerstvakantie 

22 
 

Kerstvakantie 
 
 

23 
 

Kerstvakantie 

24 
 

Kerstvakantie 

25       1e Kerstdag 
 

Kerstvakantie 

26    2e Kerstdag 
 
Kerstvakantie 

27 
 
Kerstvakantie 

28 
 

Kerstvakantie 

29 
 

Kerstvakantie 
 
 

30 
 

Kerstvakantie 

31 
 

Kerstvakantie t/m 
zo.  3 januari 2021 
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