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Werk ophalen op school
Volgende week gaan wij de vierde week in dat wij op afstand les moeten geven. Daar hadden wij
drie weken geleden niet op gerekend.
Wij proberen zo goed mogelijk het onderwijs op afstand te verzorgen. Wij weten dat wij daarmee
ook een groot beroep doen op uw hulp en beschikbaarheid. Daarvoor zijn wij u heel dankbaar.
Omdat het nog minstens drie weken gaat duren is er opnieuw een ronde nodig dat uw kind werk
op school komt ophalen.
De groepen 8 hebben dat vandaag al gedaan maar voor de groepen 1 t/m 7 ligt er werk klaar op
maandag 6 april.
U wordt daar ook door de leerkracht van uw kind over geïnformeerd.
Weer willen we ervoor zorgen dat er geen grote groepen bij elkaar hoeven te komen en daarom
hebben we opnieuw een rooster gemaakt voor de gehele maandag waarop u of uw kind het werk
kan komen halen.
Wij hebben dat rooster gemaakt op basis van de beginletter van de achternaam van uw kind.
9.00 uur tot 10.00 uur: u of uw kind kan het werk ophalen als de achternaam van uw kind begint
met A t/m C
10.00 uur tot 11.00 uur: u of uw kind kan het werk ophalen als de achternaam van uw kind begint
met D t/m H
11.00 uur tot12.00 uur: u of uw kind kan het werk ophalen als de achternaam van uw kind begint
met I t/m L
12.00 uur tot13.00 uur: u of uw kind kan het werk ophalen als de achternaam van uw kind begint
met M t/m R
13.00 uur tot 14.00 uur: u of uw kind kan het werk ophalen als de achternaam van uw kind begint
met S t/m T
14.00 uur tot 15.00 uur: u of uw kind kan het werk ophalen als de achternaam van uw kind begint
met U t/m Z
Voor elk gezin heeft Meerprimair een attentie in de vorm van een bosje bloemen. Deze staan
verspreid op het schoolplein en kunt u meenemen. Wij bieden u graag dit bosje aan.
U doet ook allemaal enorm uw best om uw kind thuis zoveel mogelijk te helpen met het
schoolwerk.
Als u daarvoor onvoldoende computers in huis heeft kunt u een chromebook lenen van school.
Stuurt u hiervoor een mail naar info@bs-klimop.nl.

Deelnemen aan Teams
Voor het contact met de leerkracht is het belangrijk dat alle leerlingen deelnemen aan Teams. U
heeft daarvoor een uitnodiging gekregen van de leerkracht. Via Teams wordt lesstof gedeeld en
hebben de leerkrachten contact met leerlingen en ouders. Het is daarom belangrijk dat u Teams
bezoekt op de momenten dat de leerkracht daarom verzoekt.
Als dat niet lukt kunt u een mail sturen naar de leerkracht of naar info@bs-klimop.nl. Ik stuur uw
mail dan door naar de betreffende leerkracht.

Ik kreeg nog een tip van een ouder voor deze moeilijke tijd. Laat uw kind eens 10 minuten
voorlezen aan een opa of oma of aan iemand anders die mogelijk eenzaam is in deze tijd.
Ik wens u de komende tijd heel veel sterkte en vooral een goede gezondheid.
met vriendelijke groet,
Antoine Peters, directeur Klimop

Pick up work
Next week we will enter the fourth week that we will have to teach remotely. We had not expected
that three weeks ago.
We try as best we can to provide distance education. We know that we also make great use of
your help and availability. We are very grateful for that.
Because it will take at least three more weeks, another round is needed for your child to come and
pick up work at school.
Groups 8 have already done that today, but for groups 1 to 7 work is ready on Monday 6 April.
You will also be informed about this by your child's teacher.
Again we want to make sure that large groups do not have to come together and that is why we
have again made a schedule for the entire Monday on which you or your child can come to work.
We made that schedule based on the initial letter of your child's last name.
9am to 10am: You or your child can pick up work if your child's last name starts with A to C.
10 am to 11 am: You or your child can pick up work if your child's last name starts with D to H
11am to 12pm: You or your child can pick up work if your child's last name starts with I to L
12 noon to 1 pm: you or your child can pick up the work if your child's last name starts with M to R
1:00 pm to 2:00 pm: You or your child can pick up the work if your child's last name starts with S to
T
2 p.m. to 3 p.m.: you or your child can pick up the work if your child's last name starts with U to Z
Meerprimair has a gift for every family, including group 8, in the form of a bunch of flowers. These
are scattered on the schoolyard and you can take them with you. We are happy to offer you this
bunch.
You also do your utmost to help your child at home as much as possible with school work.
If you do not have enough computers at home, you can borrow a chromebook from school. Please
send an email to info@bs-klimop.nl.

Teams
For contact with the teacher it is important that all students participate in Teams. You have
received an invitation for this from the teacher. Teaching material is shared via Teams and the
teachers have contact with students and parents. It is therefore important that you visit Teams
when the teacher requests it.
If that does not work, you can send an email to the teacher or to info@bs-klimop.nl. I will then
forward your mail to the relevant teacher.
I got a tip from a parent for this difficult time. Have your child read for 10 minutes to a grandfather
or grandmother or anyone else who may be lonely during this time.
I wish you a lot of strength and above all good health in the near future.
best regards,
Antoine Peters, director Klimop

