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         ’t Kuierjournaal 
15e jaargang no. 4: 25-09-20 

  

 

 

Corona en huiswerk 

In de mail van 20 september hebben wij u 

op de hoogte gebracht van de gewijzigde 

richtlijnen van het RIVM. Fijn dat kinderen 

met neusverkoudheid weer naar school 

mogen. We gaan ervan uit dat hierdoor 

het aantal kinderen dat niet naar school 

kan aanzienlijk zal afnemen. De urgentie 

om te komen tot een uniforme aanpak 

voor thuiswerk komt hiermee te vervallen. 

Op het moment dat uw kind meerdere 

dagen ziek thuis moet blijven, kunt u 

contact zoeken met de leerkracht om te 

komen tot een aanpak op maat.     

 

Kinderboekenweek 

Komende woensdag start weer de 

kinderboekenweek. Het thema dit jaar is  

‘En toen?’ Met behulp van een 

tijdmachine  gaan we terug in de tijd. 

Boeken brengen geschiedenis tot leven. Er 

is aandacht voor spannende verhalen over 

bijv. ridders, de oudheid en oorlogstijd. 

 

 

Contactavonden 

Komende week zijn er weer 

contactavonden. We gaan ervan uit dat 

alle ouder(s), verzorgers hiervan gebruik 

maken. Via Klasbord kunt u lezen 

wanneer u wordt verwacht. We 

verzoeken u dringend daarbij de corona-

maatregelen in acht te nemen. Als u de 

school binnenkomt, kunt u uw handen 

desinfecteren en in het contact met de 

leerkrachten houdt u 1,5 meter afstand. 

Alvast bedankt voor uw medewerking.  

                                                         

Logopedie 

Doordat de gemeente al een aantal jaren 

logopedie op scholen niet meer 

ondersteunt, worden kinderen van groep 

2 ook niet meer gescreend. We ervaren 

dit toch als een gemis en hebben Rita 

Pots bereid gevonden dit weer te gaan 

verzorgen. De ouders van de kinderen 

van groep 2 ontvangen maandag een 

brief waarin om toestemming wordt 

gevraagd voor deze screening. Uiteraard 

gaan we vertrouwelijk om met de 

verkregen informatie en wordt deze ook 

persoonlijk met u gedeeld.                                  

 

Adreswijziging 

Robbin Smit (groep 5): Oosterhofweg 

154A, 7461BN. 
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Het volgende Kuierjournaal verschijnt op vrijdag 9 oktober 

 

 

Nieuws van de oudervereniging 

Na een bijzonder schooljaar waarin veel activiteiten afgelast werden, hopen wij als 

oudervereniging dat komend schooljaar alle activiteiten op school door kunnen gaan. Zoals elk 

jaar zijn we direct na de zomervakantie weer van start gegaan met de voorbereidingen voor 

alle activiteiten.                                                                                                                                          

Een aantal leden van de oudervereniging heeft het afgelopen jaar aangegeven te willen 

stoppen met de organisatie. Wij bedanken hen voor hun inzet. Gelukkig hebben we een aantal 

nieuwe leden gevonden.                                                                                                                                                       

In tegenstelling tot wat er in het informatieboekje van school staat bestaat het bestuur van de 

oudervereniging uit:                                                                                                                                    

Voorzitter: Agnes de Vries                                                                                                                                       

Secretaris: Renate Loohuis                                                                                                                

Penningmeester: Rudi Schreurs                                                                                                                    

Leden: Chantal Nuus, Marcel Beunk, Yvette Meulman, Marieke McNab, Mirella Bakhuis, 

Monique Weijman, Miranda Tenbergen                                                                                                     

Namens school: Yvanka Bloem. 

Onze penningmeester Rudi Schreurs heeft aangegeven komend schooljaar het stokje over te 

willen dragen. We zijn dus op zoek naar een nieuwe penningmeester. Idealiter sluit deze 

nieuwe persoon zo snel mogelijk aan om alvast mee te kijken met deze taak. Mocht iemand 

interesse hebben, schroom dan niet om een van ons aan te spreken. Rudi heeft de financiële 

balans van afgelopen schooljaar opgemaakt. De jaarlijkse kascontrole heeft plaatsgevonden op 

09-09-2020. De controleurs waren Gerben van den Berg en Jeroen Bökkerink. De financiële 

stukken zijn op afspraak inzichtelijk. Mail voor een afspraak naar info@klimopschoolrijssen.nl. 

Verder is de begroting voor dit schooljaar opgesteld. De ouderbijdrage blijft ongewijzigd. Dit 

betekent €40 voor reguliere leerling en €25 voor instroom. De incasso vindt plaats op 25-11-

2020. De machtigingsformulieren voor deze automatische incasso kunt u vinden in het groene 

boekje.                                                                                                                                                               

We kijken uit naar een nieuw schooljaar waarin we hopelijk veel activiteiten kunnen 

organiseren voor alle leerlingen. 

Oudervereniging Klim-Op 

 

Herfstvakantie 

De herfstvakantie is dit schooljaar van maandag 12 oktober t/m vrijdag 16 oktober. 


