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Corona
Zoals afgelopen maandag ook al aangegeven zijn op dit moment veel kinderen besmet of zijn
besmet geweest met het Covid-virus. Daarnaast zijn om verschillende redenen ook
veelvuldig leerkrachten afwezig. Tot nu toe hoefden we nog geen groepen naar huis te
sturen, maar helaas hebben we voor de leerlingen van groep 8 voor maandag en dinsdag
geen vervanging kunnen regelen en moeten zij thuis blijven en krijgen voor deze dagen
huiswerk mee.
Eerlijkheidshalve zijn we wel blij dat over een week de voorjaarsvakantie start. Hopelijk
komen we na deze vakantie in een iets rustiger vaarwater. Daarmee zijn echter alle
problemen nog niet opgelost. Doordat kinderen veelvuldig afwezig zijn of waren, ontstaan er
hier en daar helaas ook weer leerachterstanden. Daarbij zijn die leerachterstanden ook bij
alle kinderen uiteraard niet gelijk, want deze zijn sterk afhankelijk van de mate van
afwezigheid van de kinderen. Uiteraard gaan wij ons uiterste best doen om die
achterstanden op korte termijn weer te repareren.

Aanmelding nieuwe leerlingen
We hebben nog niet alle aanmeldingsformulieren ontvangen van broertjes of zusjes die nu al
bij ons op school zitten. Graag deze aanmeldingsformulieren voor 1 maart inleveren!

Carnaval
Op vrijdag 18 februari vieren wij Carnaval op de Klim-Op school! Alle kinderen mogen deze
dag verkleed naar school komen. Samen met de kinderen maken wij er in de klas een
gezellig feestje van.
(Spuit)confetti, ploppers en rook-en stinkbommen zijn niet toegestaan in school en op de
speelplaats. Alle kinderen krijgen als lunch iets lekkers van school. Mocht je veel trek
hebben, neem dan nog een eigen lunch erbij mee. Het tussendoortje moet je zelf
meenemen.
Groep 1 t/m 4 is om 12.00 uur vrij. Groep 5 t/m 8 is om 14.30 uur. Wij hebben er zin in!

Rapport
Vrijdag 4 maart ontvangen de kinderen van de groepen 3 t/m 8 het eerste rapport van dit
schooljaar. Doordat de kinderen van de groepen 1 en 2 met een ander leerlingvolgsysteem
werken, ontvangen deze kinderen het rapport op vrijdag 25 maart.
Op dinsdag 8-3, woensdag 9-3 en donderdag 10-3 zijn de contactavonden. Middels Klasbord
krijgt u een uitnodiging, waarbij u uw wens ten aanzien van dag en dagdeel kenbaar kunt
maken. We gaan ervan uit dat elke ouder/verzorger gebruik maakt van een contactavond.
Willen gescheiden ouders s.v.p. eerst met elkaar overleggen en daarna een zelfde voorkeur
aangeven. Hebt u geen voorkeur kenbaar gemaakt, dan nemen wij de vrijheid u in te delen.

Schoolvoetbal
Dit jaar is er weer schoolvoetbal en wel op woensdag 16 maart voor de groepen 5 en 6 en op
woensdag 23 maart voor de groepen 7 en 8. Op 16 maart doen we mee met een
jongensteam en op 23 maart met maar liefst 2 jongens- en 2 meisjesteams. Verdere
informatie volgt t.z.t

Extra inzet groep 5a
Door coronamaatregelen mogen leerkrachten die zwanger zijn, na 28 weken zwangerschap
niet meer alleen voor de groep. Juf Cheryl is op dinsdag 8 maart 28 weken zwanger. Vanaf
die datum blijft op de maandag juf Joyce de leerkracht van groep 5. Op dinsdag en vrijdag is
naast juf Cheryl ook juf Joyce in de groep en op woensdag en donderdag is ook Femke Letink
de leerkracht van groep 5. Zij is op dit moment samen met juf Esther op maandag en
donderdag de juf van groep 1a.
Voor groep 1a geldt dat vanaf 8 maart juf Esther gelukkig weer alle dagen de leerkracht is
van deze groep. Op de donderdag wordt zij dan nog ondersteund door Elizabeth Isa.

Voorjaarsvakantie
De voorjaarsvakantie is van maandag 21 t/m vrijdag 25 februari. Alvast veel plezier!

Het volgende Kuierjournaal verschijnt op vrijdag 4 maart

