Vogelvlucht Januari 2021
Sluiting scholen
Nu de scholen vanaf 18 december 2020 zijn gesloten, missen we de fysieke contacten met de
leerlingen. Gelukkig hebben we alle leerlingen in beeld en doen ze goed hun best om de leerstof die
online wordt aangeboden zo goed mogelijk te maken. We hebben goede hoop dat de basisscholen
op 8 februari weer open kunnen. Komende maandag/dinsdag zal duidelijk worden of dit gaat
gebeuren. Dat er nu ruim 4 weken geen lessen zijn geweest heeft natuurlijk gevolgen voor de
ontwikkeling van kinderen. Normaal gesproken zijn we in de laatste weken van januari en de eerste
week van februari aan het toetsen om te kijken welke vaardigheidsgroei leerlingen hebben
doorgemaakt. Dat is nu niet mogelijk. Daarom schuiven we de rapporten en besprekingen met
ouders een aantal weken op. Bericht daarover volgt zo snel mogelijk na de heropening van de
Klimboom.
Opvang van leerlingen
Elke week moeten we op school meer leerlingen opvangen waardoor de druk op de leerkrachten
steeds groter wordt. Daarom hebben we aangegeven dat we ernaar streven leerlingen vanaf deze
week maximaal 2 dagen op te vangen. We verzoeken dan ook ouders ook andere opvang
mogelijkheden te onderzoeken. In onderling overleg kunnen we dan vast tot een goede oplossing
komen. Leerkrachten die nu de opvang verzorgen moeten na een dag werken ook nog het online
lesprogramma verzorgen, waardoor ze vaak veel meer uren maken dan waarvoor ze op school
worden ingezet. Dat moeten we zien te voorkomen.
Juf Gea te Berge
Na ruim 42 jaar als leerkracht te hebben gewerkt op de Klimboom, heeft juf Gea besloten per 1
februari ter stoppen met haar werk. Juf Gea heeft op de Klimboom zowel in de onderbouw als
bovenbouw gewerkt. De laatste jaren was ze actief als remedial teacher. Ze richt zich nog één keer
tot onze leerlingen:
Beste jongens en meisjes.
Als jullie na de lockdown weer op school komen, zul je mij er niet meer tegenkomen. Ik heb
afgelopen dinsdag afscheid genomen en ga nu met vervroegd pensioen. Dat betekent, dat ik
heel veel jaren gewerkt heb (44 jaar, waarvan 42 jaar op de Zilvermeeuw/Klimboom) en nu
lekker andere dingen ga doen. Een meisje op de opvang vroeg: maar krijg je dan nog wel
geld? Ja hoor, daar spaar je voor zolang je werkt!
Ik zal jullie en de meesters en juffen gaan missen en wens iedereen nog een hele fijne tijd
toe op school. Gelukkig blijf ik kinderen zien: ik ben oma van 5 kleinkinderen, kan bij hen nog
een beetje ‘juf spelen’. 😊
Ik wens jullie en jullie ouders het allerbeste toe voor de toekomst!!
Groeten uit Groningen.

Juf Gea.

Tot slot een groet aan alle leerlingen en ouders!
Blijf gezond!
Team SBO de Klimboom
Emmeloord

