
	
	
	 	
	
	
	

Nieuwsbrief van OBS de Klimop Schooljaar: 2019/2020 Editie: 70 (04–06–20) 
 
Belangrijke data in juni: 
08 juni   Start toetsperiode 
18 juni   Studiedag, groep 1 t/m 8 vrij 
22 juni   Adviesgesprekken groep 7 
01 juli    Afscheid groep 8 
02 juli    Nieuwsbrief juli gaat mee 
             Rapporten gaan mee 
03 juli    Laatste schooldag. 
 
Van de directie:  
 

Een grote opsteker 
Voor alle ouders en kinderen een groot 
compliment! Jullie hebben de afgelopen 
periode op een fantastisch manier de 
afspraken nageleefd. Mede door jullie 
hulp is het opstarten na de meivakantie 

geruisloos verlopen. Wij zijn dan ook erg trots op 
alle kinderen en ouders van De Klimop! 
 

Volledige opening Klimop 
Maandag 8 juni gaat de school weer volledig open 
voor de kinderen van groep 3 t/m 8. De kleuters 
blijven, vanwege twee zieke leerkrachten, nog in 
halve groepen komen tot de zomervakantie en 
helaas mogen ook ouders tot de zomer niet de 
school in.  
 

Corona afspraken op een rijtje 
Tot aan de zomervakantie zal het schooljaar anders 
verlopen dan u van ons gewend bent. We 
verwachten dat we ook na de zomervakantie nog 
niet terug kunnen keren naar de situatie zoals die 
was voor corona. 
De komende periode tot aan de zomervakantie 
hebben we beschreven in ons vernieuwde ‘Plan 
van Aanpak’ dat u kunt vinden op onze website 
www.deklimopamsterdam.nl 
Hieronder de afspraken en veranderingen: 
 

- Schooltijden: 
   08.15 - 08.30 uur inloop 
   08.30 - 14.15 uur lessen  
 

   De schooltijden voor de kleuters worden: 
   08.15 - 08.30 uur inloop ochtendgroep 
   08.30 - 11.00 uur programma ochtendgroep 
 

   11.45 - 12.00 uur inloop middaggroep 
   12.00 - 14.15 uur programma middaggroep 
 

   De voorschool tijden zijn: 
   Inloop van 08.45 tot 09.00 uur en 
   ophalen van 13.15 tot 13.45 uur 
 

 
- Zieke leerlingen 
Leerlingen mogen alleen naar school als ze geen 
symptomen van het coronavirus hebben. Bij milde 
klachten als neusverkoudheid, hoesten, 
benauwdheid en/of koorts moeten leerlingen 
thuisblijven.  
Als er in het gezin iemand klachten als koorts 
boven 38 graden en/of benauwdheid heeft moeten 
de kinderen ook thuisblijven totdat alle gezinsleden 
24 uur klachtenvrij zijn, zie richtlijnen GGD op 
www.ggd.amsterdam.nl 
 

Als kinderen op school klachten ontwikkelen bellen 
we de ouders/verzorgers en moet het kind zo snel 
mogelijk opgehaald worden. 
 
Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:  

• Zie testbeleid leerlingen: 
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-
19/testen 

• Leerlingen met klachten worden zo mogelijk 
getest door de GGD met toestemming van 
ouder(s)/verzorger(s), volgens het landelijk 
testbeleid en opgestelde uitgangspunten. 

• Leerlingen die behoren tot een risicogroep 
kunnen worden vrijgesteld van fysiek 
onderwijs (beslissing van ouder(s)/ 
verzorger(s) in overleg met de school en de 
behandelend arts). 

• Leerlingen van wie gezinsleden tot een 
risicogroep behoren, kunnen worden 
vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing 
van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de 
school en de behandelend arts). 

 

Kinderen die vanwege hun eigen gezondheid of die 
van een gezinslid niet naar school kunnen komen 
volgen de lessen zo mogelijk via google-meet. 
 
- Eten en drinken 
De kinderen lunchen weer op school, ze eten op 
school alleen hun eigen lunch en ‘tussendoortje’. 
Fruit moet ‘hapklaar’ meegeven worden i.v.m. 1.5m 
afstand leerkracht-leerling. Voor de kleuters geldt 
alleen fruit als ‘tussendoortje’. 
Trakteren door jarige kinderen mag, etenswaren 
mogen alleen voorverpakte producten zijn! 
 
- Ouders en oudergesprekken 
Ouders mogen ook de komende periode vanwege 
de veiligheid niet op school of op het schoolplein 
komen. Ook buiten het hek moeten ouders de 1,5 
meter afstand onderling goed in de gaten houden. 



Oudercontacten kunnen alleen telefonisch 
plaatsvinden, hierdoor zullen er geen 
oudergesprekken op school plaatsvinden.  
Als de leerkracht redenen heeft om met u te 
spreken dan neemt de leerkracht telefonisch 
contact met u op. Mocht u zelf contact met de 
leerkracht willen over uw kind dan kunt u 
vanzelfsprekend telefonisch contact opnemen met 
de leerkracht van uw kind. 
 

Voor de voorlopige adviesgesprekken voor de 
kinderen in groep 7 maken we een uitzondering op 
deze afspraken, omdat we denken deze 
gesprekken veilig te kunnen organiseren. De 
adviesgesprekken staan gepland voor 22 juni, de 
ouders van de kinderen in groep 7 krijgen hier een 
aparte uitnodiging voor. 
 

De toetsafname en gesprekken hebben we gepland 
in samenspraak met het bestuur, we gebruiken 
hierbij de stedelijke (Amsterdamse) richtlijnen en 
afspraken. 
 
- Rapport 
Het is de bedoeling dat kinderen aan het einde van 
het schooljaar wel een rapport krijgen. Dit rapport 
zal afwijken van de normale rapportage die de 
kinderen aan het eind van een schooljaar gewend 
zijn om mee te krijgen. 
 
- Doubleren of zitten blijven 
Kinderen doubleren niet of blijven niet zitten 
vanwege de Corona-periode.  
Als uw kind toch doubleert of blijft zitten dan heeft 
de leerkracht dit voor de Corona-periode al met u 
besproken en neemt de leerkracht van uw kind 
telefonisch contact met u op. 
 
- Toetsen 
De citotoetsen zullen toch vanaf 8 juni bij de 
kinderen worden afgenomen. 
De toetsafname en gesprekken hebben we gepland 
in samenspraak met het bestuur, we gebruiken 
hierbij de stedelijke (Amsterdamse) richtlijnen en 
afspraken. 
 
- Afscheid groep 8 
De afscheidsavond zal dit jaar niet doorgaan in de 
vorm van een musical met publiek. Er is in overleg 
met de kinderen gekozen voor het maken van een 
film. U krijgt hier nog nadere informatie over. 
 
- Zomerfeest 
Dit jaar zal er geen zomerfeest gehouden kunnen 
worden. Om het einde van het schooljaar toch een 
feestelijk tintje te geven organiseren de 
leerkrachten voor hun eigen groep een klein 
‘zomerfeestje’ op vrijdag 3 juli. 
 
 
 
 
 

Verzoek om emailadressen 
Wij vragen alle ouders hun emailadres door te 
geven aan de juf of meester van uw zoon of 
dochter. Wilt u hiervoor het emailadres op een 
briefje meegeven naar school? 
 
Afscheid Juf Mireille 
Na vele jaren in het Amsterdamse onderwijs 
gewerkt te hebben, waarvan ook een lange tijd op 
De Klimop, gaat Juf Mireille genieten van haar 
welverdiende pensioen. Zij zal na de zomervakantie 
helaas niet meer terugkeren als juf op De Klimop.  
Namens de kinderen, ouders en collega’s willen we 
juf Mireille hartelijk danken voor haar enorme inzet, 
we wensen je een heel fijn 
pensioen.  
Ga maar lekker genieten! 
 
 
 
Afscheid juf Marije van het Doelab 
Na één jaar op De Klimop nemen we alweer 
afscheid van juf Marije van het Doelab. Heel erg 
bedankt voor de fijne lessen en veel plezier op uw 
nieuwe school. 

 
 

Verjaardagen Juni 
 

06 juni Farah Bouyiri 
09 juni     Zoë Houtwipper 
10 juni Omar Salloum 
12 juni      Sophia Adeoti 
14 juni Safouan Zemouri 
17 juni Juf Karin 
19 juni      Juf Yasmina 
18 juni David al Maalouf 
21 juni Sabirin Abukar 
23 juni Emman al Aboudi 
28 juni Mohamed Dari 
  Mariela Rosal 
01 juli Meester Bart 
 

Van Harte Gefeliciteerd en als je nog 
jarig moet worden alvast een hele fijne 

verjaardag !! 
 


