
Vervroeging kerstvakantie 
 
 

Beste ouders en verzorgers,  

 

We hadden als team van De Klimboom het liefst gezien dat de school open zou 

blijven, maar de mensen die er verstand van hebben, zijn een andere mening 

toegedaan. Dat betekent dat u hierbij de brief van het bestuur van Aves krijgt en wat 

de aanpassingen betekenen voor De Klimboom.  

 

 Schoolsluiting: De school is volgende week gesloten. De kinderen hebben daarmee 

een week vervroegd vakantie. 

 

Thuisonderwijs en uitleen I-pad: We willen onze leerlingen de gelegenheid geven om 

thuis aan de slag te gaan met digitale mogelijkheden die we op school gebruiken. Op 

deze manier zullen de achterstanden die nu opgelopen worden minder groot zijn, 

verwachten wij. Het is wel vrijblijvend. Zorg ervoor dat u als ouder hier ook niet te 

veel druk op gaat leggen, het plezier staat hierin voorop. Dat betekent dat u bij de 

meester/juf aan kunt geven dat u hier gebruik van wilt maken. U kunt dan een I-pad 

te leen krijgen met programma's en apps die op school gebruikt worden. U krijgt 

bericht via de meester/juf en krijgt dan een gebruikersovereenkomst mee naar huis 

die ingevuld en ondertekend weer naar school moet. Uiterlijk vrijdag kunnen de 

kinderen dan een I-pad mee naar huis krijgen.  

 

Opvang: Vanaf maandag wordt er alleen opvang verzorgd voor kinderen van ouders 

in cruciale beroepen. Ouders van kinderen met een ingewikkelde thuissituatie die 

ook een beroep willen doen op de opvangmogelijkheid van de school, kunnen dit 

aangeven via de leerkracht, ib-er of directeur. Wanneer we op school in beeld 

hebben welke kinderen opgevangen moeten worden krijgt u daar uiterlijk a.s. vrijdag 

bericht over. Ouders moeten zelf contact opnemen met de taxicentrale om 

leerlingvervoer tijdens de opvang te regelen.  

 

Zelftesten: Ouders van kinderen vanaf groep 6 kunnen op verzoek maximaal twee 

zelftesten per week krijgen via de school. Wanneer u hier gebruik van wilt maken 

kunt u dat aangeven via de meester/juf.  

 



Kerst: Uiteraard besteden wij aandacht aan de Kerstviering. Groep 1/2 is vrijdag vrij 

dus die vieren Kerst op donderdag, de rest van de groepen vieren Kerst 

vrijdagochtend en zijn a.s. vrijdag om 12.00 uur vrij.  

 

Hierbij vindt u de brief van het bestuur van Aves en de nieuwste beslisboom. Laten 

we ervoor zorgen dat we ook hier gezamenlijk het beste van gaan maken, zoals we 

al eerder hebben laten zien.  

 

Vriendelijke groet, John Verweij.  

Directie sbo De Klimboom  

Vogelsant 6  

8303 ZR Emmeloord 

 


