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Oudergesprekken:    13 t/m 16 april 2021 
De Corona lockdown heeft wat “roet in het eten gegooid”  ten aanzien van onze 
jaarplanning. Zo ook wat betreft de rapportgesprekken/oudergesprekken. 
In de week van 22 maart stonden deze gesprekken gepland op de 
jaarplanning/jaarkalender.  
Deze gesprekken zijn verplaatst naar de week van 13 t/m 16 april. 
In verband met de maatregelen rondom Corona, zullen deze gesprekken via Teams 
plaatsvinden.  
U ontvangt hiervoor via email een uitnodiging van de leerkracht van uw kind(eren). 

 

                                      
 
Centrale Eindtoets groep 8:    20 en 21 april 2021 
Op dinsdag 20 april en woensdag 21 april wordt de Centrale Eindtoets voor de  
leerlingen van groep 8 afgenomen.  
In 2020 hebben de achtstegroepers helemaal geen Centrale Eindtoets gemaakt, 
omdat ze in die periode thuis les kregen vanwege de coronacrisis.  
Het is niet erg om de toets over te slaan, omdat de plaatsing voor het voorgezet 
onderwijs gebeurt op basis van het schooladvies dat het kind en de ouders krijgen van 
de leerkracht. Met de Centrale Eindtoets, krijgt uw kind een extra kans om te laten 
zien wat het kan.  
Het resultaat nemen ze, net als alle kennis en vaardigheden, mee als bagage naar het 
Voortgezet Onderwijs.  
De leerlingen zijn door de leerkracht goed voorbereid op wat er komen gaat.  
Het is dan ook niet nodig om erg nerveus te zijn.  
U als ouders van de leerlingen in groep 8 kunnen een bijdrage  
leveren aan een goed resultaat door er voor te zorgen dat uw zoon of dochter (net als 

alle andere dagen) goed uitgerust op school komt.  

  

  
 

Studiedag personeel:   12 april 2021  
Op de jaarplanning/jaarkalender stond er 1 studiedag gepland in februari die i.v.m. 
de corona lockdown is komen te vervallen. Daarom is de studiedag verplaatst en 
opnieuw ingepland op een andere datum:   
maandag 12 april 2021. 
Alle leerlingen zijn op deze dag vrij van school! 
 

Schoolfotograaf: 
Op de jaarplanning staat op donderdag 8 april de schoolfotograaf gepland.  
Deze datum komt te vervallen. 
We proberen na de meivakantie een nieuwe afspraak met de  
fotograaf in te plannen. Een nieuwe datum wordt t.z.t met  
u gecommuniceerd.    

 

                                 
 
EU Schoolfruit: 
Vanaf november 2020 doet onze school mee aan de Eu Schoolfruitregeling. 
19 Weken lang heeft de school gratis fruit ontvangen. 
Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma loopt normaal gesproken van half 
november tot half april. Door de lockdown hebben de deelnemende scholen 5 
weken geen EU-Schoolfruit- en groente ontvangen. Om deze reden wordt het 
programma verlengd t/m de week van 31 mei. (week 22) 
  

Motorische Remedial Teaching (MRT):  
In verband met de oplopende coronabesmettingen op een aantal scholen is door 
het bestuur besloten om de MRT-lessen op alle scholen in Westerwolde, tijdelijk te 
stoppen. We willen de contactmomenten zoveel mogelijk beperken om (verdere) 
besmettingen te voorkomen. 
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Koningsspelen:     23 april 2021 
De Koningsspelen is een vrolijke en gezellige dag voor alle kinderen in het basis-
onderwijs. De Koningssportdag vormt het hart van de Koningsspelen en vindt  
plaats op vrijdag 23 april 2021 in heel Nederland.   
Onze school doet mee aan een sport- en speldag in samenwerking  
met de basisscholen in Ter Apel.  
Maar omdat de coronamaatregelen nog steeds beperkingen oplegt, zijn we 
genoodzaakt om aparte sport-en speldagen per school te organiseren.  
Daarom wordt er op vrijdag 23 april een sport-en speldag bij ons op het 
schoolplein/ het sportveld georganiseerd, speciaal voor onze leerlingen. 

 

                                        
E-Waste Race: 
Een verouderd model telefoon in de keukenla, een kapotte laptop op zolder of 
ongebruikte wekker weggemoffeld in de gangkast: veel oude en afgedankte  
elektronische apparaten (e-waste) blijven rondslingeren in huis of belanden bij het 
restafval. Om dit probleem aan te pakken, is de E-waste Race ontstaan: ‘Mensen 
weten niet waar ze met e-waste naartoe moeten, of hebben geen zin om voor iets 
kleins naar de milieustraat te gaan. 
Terwijl het vaak nog prima herbruikbaar of recyclebaar is.’ 

  
De leerlingen van groep 7 en 8 doen mee aan de E-waste Race! 
Ze krijgen een gastles over het belang van beter inzamelen van elektronisch afval. 
Vervolgens neemt de school 4 weken lang deel aan de E-waste Race.  

De E-waste Race vindt plaats van maandag 29 maart tot donderdag 22 april. 
In de race nemen bovenbouwleerlingen van tien scholen in de regio het tegen 
elkaar op. De school die na vier weken de meeste punten heeft weten te scoren, 
wint een schoolreis.  

 
Wat is de bedoeling?  
De leerlingen verzamelen zoveel mogelijk afgedankte elektronische apparaten.  
Dit zijn alle apparaten met een stekker of batterij. Op school staat een E-waste  
container waarin alle afgedankte apparaten wordt verzameld. 

 

 

 

Heeft u nog E-waste thuis liggen?  Neem het dan mee naar school!       
Wij hopen zoveel mogelijk e-waste in te zamelen.  
Dat is goed voor het milieu en wie weet winnen wij een schoolreis!          

Stagiaires:                                                                                                                          

Wellicht heeft u het al via uw zoon/dochter gehoord, maar we hebben vanaf half 
maart twee stagiaires op school die de opleiding tot leerkracht basisonderwijs 
volgen. 
Dit zijn meester Lennart Fehrmann (groep 7/8) en meester Floris Boer (groep 4,5,6). 
Wij wensen Lennart en Floris een hele plezierige en leerzame tijd toe op onze 
school. 

 
In het verschiet: 
 
Zaterdag 24 april t/m zondag 9 mei 2021 -  Meivakantie 

Zondag 9 mei 2021  - Moederdag 
Woensdag 12 mei 2021  - Schoolreis groep 1 t/m 6  (onder voorbehoud) 
Donderdag 13 mei 2021  - Hemelvaart  (Alle leerlingen zijn vrij!) 
Vrijdag 14 mei 2021  - Alle leerlingen zijn vrij!  / Oud papier 
Donderdag 20 mei 2021  - Teamoverleg 
Zondag 23 mei 2021  - 1e Pinksterdag 
Maandag 24 mei 2021  - 2e Pinksterdag  (Alle leerlingen zijn vrij!) 
Dinsdag 25 mei 2021  - start Cito LOVS   (gr. 3 t/m 7) 
Donderdag 27 mei 2021  - MT-overleg + bestuur  (juf Marjan afwezig) 

Vrijdag 28 mei 2021  - Nieuwsbrief 
 

                                                

Het team van obs De Klimop wenst u fijne Paasdagen toe! 
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Goede Vrijdag 

Alle leerlingen zijn vrij! 
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Alle leerlingen zijn vrij! 
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Juf Marjan afwezig 
(obs W. Lodewijck) 
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Juf Marjan afwezig 
(obs W. Lodewijck) 
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