Vrijdag 27 maart 2020

Data om te onthouden

Klimophetnieuws see further for English
Deze week:
Hoe gaat het bij u thuis?
Doorgeven zieke leerlingen
Opvang op school en lenen Chromebooks
Van de intern begeleiders
Tevredenheidspeiling
Situatie na 6 april
Praten met uw kind over Corona
Hoe gaat het bij u thuis
De school is inmiddels twee weken gesloten in verband met het uitbreken van de Corona crisis.
Uw kind kan al twee weken niet naar school en het ziet er naar uit dat dit ook nog wel een poosje
gaat duren.
Vanuit school proberen wij uw kind zo goed mogelijk te voorzien van onderwijs op afstand.
Dat is voor ons ook een nieuwe uitdaging.
Wij leren daar dagelijks beter mee om te gaan. Wij zijn ook benieuwd naar uw ervaringen om zo dit
proces verder te verbeteren. Wellicht deelt u uw ervaringen al met de leerkracht van uw kind.
Ik nodig u van harte dit te doen. U kunt uw opmerkingen en reacties ook naar school mailen via het
mailadres info@bs-klimop.nl
Wij willen heel graag het onderwijs aan uw kind zo goed mogelijk verzorgen. Daarvoor is het
belangrijk dat u en uw kind in contact blijven met school. Wij doen dit vooral met Teams van
Microsoft. Voor alle leerlingen zijn inloggegevens aangemaakt en met u gedeeld. Wij vragen u om
de informatie van de leerkrachten te lezen en te delen met uw kind.
Als u gegevens mist kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw kind.

Doorgeven zieke leerlingen
In deze periode waarin veel mensen ziek zijn willen wij het ook graag weten als uw kind ziek is.
Wilt u dit melden aan de leerkracht van uw kind.? Wilt u het ook weer laten weten als uw kind is
hersteld?

Opvang op school en het lenen van Chromebooks
Vandaag, vrijdag 27 maart, vangen wij de eerste twee leerlingen op.
Als u ook gebruik wilt maken van opvang op school omdat u of uw partner een vitaal beroep heeft
en u daardoor niet zelf overdag de opvang kunt regelen, kunt u dit uiterlijk 24 uur van tevoren
melden aan school door een mail te sturen naar info@bs-klimop.nl.
Vermeld in de mail uw naam, naam van uw kind, uw beroep en de dag(en) waarop u opvang nodig
heeft. Ik neem dan telefonisch contact met u op.
Op school hebben wij nog een aantal Chromebooks die leerlingen kunnen lenen om thuis het
schoolwerk te maken. Als u daarvan gebruik wilt maken kunt u een mail sturen naar info@bsklimop.nl. Vermeld daarin uw naam en de naam van uw kind(eren). Ik neem vervolgens contact
met u op om een afspraak te maken voor het ophalen van een Chromebook.

Van de intern begeleiders

We merken op school dat ouders enorm hun best doen om hun werk en het afstandsonderwijs
goed te combineren. Dit vraagt heel veel van iedereen en daar zijn we ons op school heel goed
van bewust.
We kunnen ons voorstellen dat u tegen problemen kunt aanlopen en denken graag met u mee. In
deze periode kunnen u gedrag- of leerproblemen opvallen, waar u hulp bij nodig heeft. Of u kunt
merken, dat er problemen in de opvoeding zijn, waar u over wilt praten.
Wij willen u vragen om contact op te nemen met de leerkracht als u zorg heeft om uw kind. De
leerkracht kan dan indien nodig contact opnemen met de Intern Begeleider. Met elkaar kunnen we
dan kijken wat er nodig is en wat er kan op dit moment.
Juist in deze tijd is het extra belangrijk om zorgen met elkaar te delen en proberen te voorkomen
dat de druk te groot wordt. Wij gaan zoals altijd vertrouwelijk om met alle informatie die u met ons
deelt.
Caroline Audenaert en Wendela Peppelman (Intern begeleiders)

Tevredenheidspeiling
Wij hebben van u in totaal 287 formulieren teruggekregen. Daarmee hebben wij 65% van de
uitgedeelde formulieren weer retour.
Daarmee hebben we niet het doel van 70% gehaald maar zijn we toch blij met dit resultaat.
Hierdoor zijn de gegevens betrouwbaar.
Zodra wij de resultaten ontvangen zullen wij u een samenvatting toesturen.

Situatie nog onbekend na 6 april maar…..
Volgende week verwachten we meer informatie te krijgen over het open zijn van de scholen na 6
april.
Wij hebben inmiddels wel besloten dat de Paasdoos die u al enkele voor elkaar verzorgt dit jaar
niet doorgaat.
Zodra meer bekend wordt over de periode na 6 april gaan wij besluiten nemen over het
schoolreisje, Bosdag, circus voor de groepen 1 en 2 en andere projecten.

Praten met uw kind over Corona
Via meester Stefan kreeg ik een brief van de GGD in Haarlem met daarin tips over hoe je in
gesprek kunt gaan met je kind over deze Corona crisis.
Wellicht kunt u hier een en ander uithalen om met uw kind in gesprek te gaan.
U vindt de brief door te klikken op de volgende bijlage: Praten met uw kind over Corona

Veel sterkte de komende periode en let op elkaar
Ik wens u, mede namens het team van de Klimop, heel veel sterkte en vooral een goede
gezondheid in deze moeilijke periode. Ik hoop u van harte binnenkort weer gezond terug te zien op
school. Veel sterkte en veel steun aan elkaar.
Met vriendelijke groet,
Antoine Peters, directeur Klimop

Klimop news
This week:
How are you doing at home?
Passing on sick students
Daycare at school and borrowing Chromebooks
From the internal supervisors
Satisfaction survey

Situation after April 6
Talk to your child about Corona

How are you at home
The school has now been closed for two weeks due to the outbreak of the Corona crisis.
Your child has not been able to go to school for two weeks and it looks like this will take a while.
From school we try to provide your child as far as possible with distance education.
That is also a new challenge for us.
We learn to deal with this on a daily basis. We are also curious about your experiences in order to
further improve this process. You may already be sharing your experiences with your child's
teacher.
I sincerely invite you to do this. You can also email your comments and reactions to school via the
email address info@bs-klimop.nl
We would very much like to provide the education to your child as well as possible. It is therefore
important that you and your child keep in touch with school. We mainly do this with Teams from
Microsoft. Login details have been created for all students and shared with you. We ask that you
read the information from the teachers and share it with your child.
If you miss information, please contact your child's teacher.

Passing on sick students
In this period when many people are ill, we would also like to know if your child is ill. Would you like
to report this to your child's teacher? Do you also want to let us know when your child has
recovered?

Daycare at school and borrowing Chromebooks
Today, Friday March 27, we receive the first two students.
If you also want to use childcare at school because you or your partner have a vital profession and
because of this you cannot arrange childcare during the day, you can report this to the school no
later than 24 hours in advance by sending an email to info @ bs -klimop.nl.
In the e-mail, state your name, the name of your child, your profession and the day (s) you need
childcare. I will then contact you by telephone.
At school we still have a number of Chromebooks that students can borrow to do schoolwork at
home. If you want to use this, you can send an email to info@bs-klimop.nl. Include your name and
the name of your child (ren). I will then contact you to make an appointment to pick up a
Chromebook.

From the internal supervisors
We notice at school that parents do their utmost to combine their work and distance learning well.
This demands a lot from everyone and we are very aware of this at school.
We can imagine that you can run into problems and are happy to think along with you. During this
period you may notice behavioral or learning problems that you need help with. Or you may notice
that there are problems in education that you want to talk about.
We would like to ask you to contact the teacher if you are concerned about your child. The teacher
can then contact the Internal Supervisor if necessary. Together we can then see what is needed
and what is possible at the moment.
It is especially important at this time to share concerns and try to prevent the pressure from
becoming too great. As always, we treat all information you share with us confidentially.

Caroline Audenaert and Wendela Peppelman (Internal supervisors)

Satisfaction survey
We have received a total of 287 forms from you. This means that we have returned 65% of the
distributed forms.
This means that we have not achieved the target of 70%, but we are still happy with this result.
This makes the data reliable.
As soon as we receive the results we will send you a summary.

Situation still unknown after April 6, but… ..
Next week we expect to receive more information about the opening of the schools after April 6.
We have now decided that the Easter box that you have already taken care of for each other will
not take place this year.
As soon as more is known about the period after April 6, we will make decisions about the school
trip, Bosdag, circus for groups 1 and 2 and other projects.

Talk to your child about Corona
Via master Stefan I received a letter from the GGD in Haarlem containing tips on how to talk to
your child about this Corona crisis.
Perhaps you can do a few things here to talk to your child.
You can find the letter by clicking on the following attachment: Talk to your child about Corona
Much strength in the coming period and pay attention to each other
On behalf of the Klimop team, I wish you a lot of strength and, above all, good health during this
difficult period. I sincerely hope to see you healthy again at school soon. A lot of strength and a lot
of support to each other.
Sincerely,
Antoine Peters, director Klimop

