
                                                                                                          

Vogelvlucht 26 november 2021           

Corona 

Het zijn gekke tijden. We stevenen af op maatregelen waar niemand op zit te wachten, de 
laatste berichten zijn dat de scholen openblijven en dat hoopt het team van De klimboom 
ook van harte.  
 
Wat zijn de aanpassingen tot nu toe: 
 
-Ouders mogen onder schooltijd niet meer in school komen. Buiten de schooltijden kunt u 
op verzoek van een meester of juf nog wel uitgenodigd worden. 
-De Kerstviering zal helaas niet in de kerk plaats kunnen vinden. De Kerstcommissie had al 
nagedacht over een plan-B, dus we gaan sowieso zorgen voor een gezellige viering op 
school, jammer genoeg zonder ouders. 
-Alle externe mensen die op school komen om onze leerlingen te ondersteunen blijven 
voorlopig welkom. 
-Nieuw in het protocol is dat een leerling en leerkracht ook thuis moeten blijven als: een 
huisgenoot coronaklachten heeft met koorts/benauwdheid en diegene wacht op de 
testuitslag. 
-In de nieuwe beslisboom is verwerkt dat ook leerlingen die immuun zijn en die een 
huisgenoot hebben met corona, in quarantaine gaan. Deze regel geldt ook voor 
leerkrachten. 
 
Met het team denken we na over meerdere scenario’s waarbij we over kunnen schakelen 
naar thuisonderwijs. 
Ik begrijp dat u als ouder wellicht in een lastige situatie geplaatst kan worden wanneer er 
daadwerkelijk klassen naar huis moeten worden gestuurd. Ik hoop dat u voldoende 
vertrouwen heeft dat we als school ons uiterste best blijven doen om fysiek onderwijs te 
blijven geven en begrip heeft wanneer we voor situaties komen te staan die dit onmogelijk 
maken. 
In de bijlage vindt u een brief namens het bestuur.  
 
Juf Jeanine gaat tijdelijk (tot de Kerst) wat minder werken. 

Juf Jeanine heeft afgelopen zomer te maken gehad met een longontsteking. Ze is daar nog 

steeds niet 100% van hersteld. In overleg met de bedrijfsarts is afgesproken dat ze tot de 

Kerstvakantie op maandag, woensdag en vrijdag gaat werken. Op dinsdag worden de lessen 

overgenomen door juf Annette vd Peet en op donderdag door juf Suzanne Noordhoek. 

 



Juf Joyce. 

Juf Joyce kon de afgelopen twee weken niet aan het werk in verband met Corona binnen haar 

gezin. Volgende week is ze gelukkig weer aan het werk. 

 

Juf Dinande 

Juf Dinande gaat na de Kerstvakantie met ouderschapsverlof voor 1 dag die ze voor de 
Appelboom staat. Juf Dinande zal deze dag vervangen worden door juf Alissa tot de 
zomervakantie. Juf Alissa gaat dus een dag extra werken op school.  
Juf Dinande blijft tot de zomervakantie samen met juf Ineke werken in De Linde. 
 

Voorleeshond. 

Vanaf maandag 8 november zijn we als proef gestart met Kwispellezen: Kinderen die moeite 
hebben met (leren) lezen, zijn vaak bang om hardop te lezen en fouten te maken. 
Bij Kwispellezen kunnen zij 1-op-1 voorlezen aan een hond. De hond luistert aandachtig en 
geeft geen oordeel over het voorlezen. Het voorlezen aan de hond bezorgt de kinderen een 
succeservaring. Dit vergroot hun zelfvertrouwen en de motivatie om te lezen, met als gevolg 
dat ook hun leesvaardigheid toeneemt. De kinderen worden op basis van hun specifieke 
leesproblematiek door leerkrachten ingedeeld voor Kwispellezen. Het gaat hierbij om 
kinderen die moeite hebben met lezen, kinderen die moeite hebben zich op het lezen te 
concentreren en kinderen die een sterke faalangst ervaren bij het hardop lezen in de klas. 

In groep 1/2 zou dit kunnen voor kinderen die moeite hebben iets te vertellen in de groep. 
Zij kunnen aan Abby vertellen/prentenboek voorlezen. 

En dit is ze dan, Abby. Een labradoodle die hier erg geschikt voor is. 
Ze is hyperallergeen (mooi woord) dat betekent dat kinderen  
met een allergie hier geen last van hebben.  
Een rustige en zeer vriendelijke hond. De kinderen zijn weg  
Van haar! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Juf Henny gaat met pensioen. 

Juf Henny gaat ons helaas verlaten, ze heeft de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Ze heeft 

ruim dertig jaar bij ons gewerkt 

We hebben inmiddels een vervanger gevonden. Elsbeth de Groot gaat de taken overnemen 

van Juf Henny. Ze stelt zich binnenkort voor via de Vogelvlucht. 

 

Rots&Water 

Hoe kunnen we het welbevinden van onze leerlingen vergroten en sociale problemen te 

verminderen. Hiervoor is de Rots&Water training erg geschikt en geeft leerlingen een mooie 

bagage mee voor het VO (voortgezet onderwijs). 

De kinderen van de Fluweelboom, Goudenregen, Populier en Amberboom gaan deze training 

volgen. De ouders van deze groepen worden hierbij betrokken door middel van een 

ouderavond waarin de training uitgelegd wordt en er gelegenheid is tot het stellen van vragen. 

Helaas is de training online gezien alle Coronaperikelen. Ik hoop dat desbetreffende ouders in 

grote getalen digitaal aanwezig zullen zijn, de uitnodiging krijgt u van de meester en juffen.  

In het kort waar het over gaat: 

Rots en Water is een sociale vaardigheidstraining. Een training van weinig praten en veel 

doen. Deze training vergroot de weerbaarheid bij kinderen, omdat de leerling zijn 

lichaamsbewustzijn vergroot. Hierdoor leert de leerling beter zijn grenzen aan te geven. 

Weerbaarheid is een voorwaarde om contact te maken. In de training leer je hoe je voor 

jezelf kunt opkomen op een ontspannen wijze, hoe je grenzen kunt stellen zonder jezelf of 

de ander uit het oog te verliezen, hoe je kunt gaan staan voor jezelf zonder dat dit onnodig 

ten koste hoeft te gaan van die anderen.  

Ontwikkeling op school 

We zijn heerlijk bezig op school. met zijn allen hebben we vastgestekd wat de prioriteiten voor 

dit jaar ten aanzien van de schoolontwikkeling zijn.  

 

• Doorgaande lijn didactiek rekenen: er zal een nieuwe rekenmethode aangeschaft 

worden. We gaan op zoek naar de rekenmethode die het beste tegemoetkomt aan 

wat onze leerlingen nodig hebben. Daarnaast bespreken we de didactiek, met andere 

woorden, hoe de lessen gegeven gaan worden vanuit de methode. 

• Doorgaande lijn klassenmanagement: op schoolniveau nadenken over een 

doorgaande lijn van afspraken in de klassen. Naarmate kinderen ouder worden 

belanden ze in een andere fase van hun ontwikkeling. Nadenken en afspraken maken 

over een doorgaande lijn klassenmanagement in de school zal onder andere tegemoet 

komen aan de behoefte van voorspelbaarheid. 

• Pedagogisch klimaat. Hoe kunnen we er voor zorgen dat we het pedagogische klimaat 

zo goed houden zoals het nu is of misschien wel kunnen verbeteren. Dit zodat 

leerlingen over 20 jaar terug kunnen kijken op een geweldige schooltijd. 

 

Namens het team wens ik u vast een fijn weekend toe, 

 

Meester John 


