
 

Beste ouders, verzorgers, 

Emmeloord, 15 december 2020, 

Opnieuw moeten de scholen sluiten in verband met te hoog opgelopen besmettingen met het Covid-

19- virus. Dat vinden we op SBO De Klimboom erg jammer! Ook de leerlingen geven aan dat ze het 

liefst gewoon naar school willen gaan, maar het is even niet anders. Vanaf morgen, 16 december t/m 

17 januari is de school gesloten en worden er geen fysieke lessen gegeven. Vandaag hebben we met 

de leerlingen zo goed als dat mogelijk was kerst gevierd. Het team zal de rest van de week gebruiken 

om het online onderwijs vorm te geven, zodat de leerlingen na de kerstvakantie weer verder kunnen 

met hun lessen in een digitale vorm. Die omschakeling kost de leerkrachten veel tijd en energie.  Ze 

nemen in de loop van de week even contact op met hun leerlingen via de Parro app, de mail, 

telefoon of via een beeld verbinding.  

Opvang 

Enkele ouders hebben al geïnformeerd of hun kind kan worden opgevangen op school omdat ze een 

vitaal beroep hebben ( werk in de zorg, politie, onderwijs, etc). Net als in de periode van maart- eind 

april 2020, kunt u contact leggen met de school over mogelijke opvang van uw kind. Uiteraard kan 

dat alleen als u ook echt aan het werk moet. De opvang is echter niet hetzelfde als een normale 

schooldag. Uw kind zal verder werken aan de opdrachten die de klasgenoten ook krijgen, maar er zal 

ook ruimte zijn voor ontspanning, spel en creativiteit. Bovendien zullen we niet de lestijden van 

school aanhouden. Leerkrachten worden zoveel mogelijk ingezet voor online onderwijs.  

Onderwijsassistenten en stagiaires zullen worden ingezet voor de opvang. Er is wel altijd minstens 

één lesbevoegde leerkracht aanwezig voor toezicht en verantwoordelijkheid. Moet uw kind gebruik 

maken van het Leerlingenvervoer, dan kunt u hiervoor bij de gemeente van uw woonplaats terecht. 

De gemeente geeft de aanvraag door aan de taxicentrale van Witteveen.  

 

Ipads 

Ook krijgen we vragen over het lenen van Ipads door de leerlingen. Dat gaan we doen vanaf 4 

januari, omdat we dan ons online lesprogramma beschikbaar hebben.  De Ipads zijn ingericht voor 

bovenbouw en onderbouw en kunnen worden geleend van 4 januari t/m 17 januari. U kunt vanaf 4 

januari op afspraak op school komen om het uitleencontract te ondertekenen en een Ipad, inclusief 

lader mee te nemen naar huis. Op maandag 18 januari moeten ze weer op school worden ingeleverd 

bij de eigen leerkracht.  

Voor vragen over de schoolsluiting kunt u de school bellen op werkdagen ( 0527-613941) tussen 8.30 

en 14.00 u. Mailen kan altijd: sbodeklimboom@aves.nl. Leerkrachten zijn beschikbaar op de Parro 

app van 16-18 december en van 4-8, 11-15 januari tussen 8.30-15.00 u. In de kerstvakantie dus niet! 

Namens het team van SBO de Klimboom wens ik u, ondanks de geldende aanpassingen, fijne en 

gezegende kerstdagen en een gelukkig 2021 toe! 

J.E. Post 

directeur 


