Vrijdag 24 april 2020

Klimophetnieuws see further for English

Data om te onthouden
Maandag 11 en dinsdag 12 mei
gaan wij weer beginnen

Deze week:
Onderwijs vanaf maandag 11 mei
English version Klimophetnieuws
Onderwijs vanaf maandag 11 mei
Halve groepen twee dagen per week naar school:
Op maandag 11 mei mogen de basisscholen weer voorzichtig starten met het geven van
onderwijs.
Wij gaan, met een continurooster, telkens hele dagen lesgeven aan halve groepen.
Op maandag en donderdag komt de ene helft van een groep naar school en op dinsdag en vrijdag
komt de andere helft.
Op woensdag is er geen school maar zal er onderwijs op afstand zijn.
Vandaag ontvangt u een overzicht van de leerkracht met de indeling van de groepen.
Wij hebben hierbij rekening gehouden met de kinderen uit een gezin en samengestelde gezinnen.
Zij gaan op dezelfde dagen naar school.
Kinderen van ouders met vitale beroepen kunnen ook op andere dagen naar school komen.
Hiervoor kunnen ouders een verzoek richten aan school via info@bs-klimop.nl. Er blijft ook opvang
beschikbaar voor kinderen uit kwetsbare gezinnen.
Schooltijden voor verschillende groepen:
Wij gaan werken met een continurooster. De kinderen blijven de gehele dag op school en eten met
de leerkracht in de klas.
Om rondom de school zoveel mogelijk de 1,5 meter aan te kunnen houden tussen volwassenen
komen de groepen op verschillende momenten naar school en gaan zij ook op verschillende
momenten weer naar huis.
Ouders mogen NIET de school in.
U kunt op een klein deel van het schoolplein komen en daar afscheid nemen van uw kind.
Schooltijden:
 Groepen 1, 2 en 3: Inloop voor de kinderen 8.15 – 8.25 uur. Onderwijs van 8.25 uur tot
14.00 uur en vervolgens naar huis.
 Groepen 4, 5 en 6: Inloop voor de kinderen 8.25 uur – 8.35 uur. Onderwijs van 8.35 uur tot
14.10 uur en vervolgens naar huis.
 Groepen 7 en 8: Inloop 8.35 uur – 8.45 uur voor de kinderen. Onderwijs van 8.45 tot 14.20
uur en vervolgens naar huis.
Waar naar binnen en naar buiten:
De groepen gaan op verschillende plekken naar binnen én naar buiten. Dit doen we om de afstand
zoveel tussen volwassenen zo goed mogelijk te kunnen handhaven.
U kunt voor een deel op de speelplaatsen komen. Wij hebben daar bij de inloop én het naar huis
gaan een lint gespannen waar de ouders achter moeten blijven. Daar neemt u afscheid van uw
kind of neemt u uw kind weer mee naar huis.
 1/2A en 1/2B gaan in en uit school via de kleuterspeelplaats. Rondom de speelplaats zijn er
twee hekken die open die open gaan tijdens de inloop en het naar huis gaan. Ouders
kunnen op het plein komen tot aan het rood/witte lint.
 1/2C via hoofdingang kleuters (bij 1/2A en 1/2B)
 1/2D en 1/2 E via het grote plein naar de hoofdingang.
 3A, 3B en 4V via het grote plein naar de hoofdingang.
 4A en 5A via de patio.






5B, 6A en 6A via de schuifpuien bij de lokalen en als het slecht weer is via de
dichtstbijzijnde hoofdingang.
7B via hoofdingang naast hun lokaal.
7A, 8B en 8A via de trap naar boven in de volgorde 7A, 8B en 8A.
Alle ouders blijven achter de rood/witte linten op het schoolplein.

Oudere broers en zussen mogen hun jongere broers en zussen naar de klas brengen. Zij mogen
dan ook direct naar hun klas.
De medewerkers die geen groep hebben zullen op de verschillende pleinen aanwezig zijn om daar
kinderen te begeleiden bij het naar binnen en naar buiten gaan.

Continurooster, alle leerlingen eten op school
Wij gaan werken met een continurooster. Alle kinderen eten op school. Naast de pauzehap
rondom 10.00 uur moet u ook een lunchpakket meegeven aan uw kind.
Er worden geen kosten in rekening gebracht voor het overblijven.

Onderwijs
Als de kinderen op 11 en 12 mei, na 8 weken, thuis zitten, weer naar school komen hebben zij een
heel vreemde periode achter zich. Wij zullen de eerste paar dagen veel tijd en aandacht besteden
aan de verwerking van de afgelopen periode. Het is belangrijk om hier met de kinderen over te
praten en hen weer het groepsgevoel te geven.
Daarnaast gaan wij ons voornamelijk richten op de hoofdvakken; taal, rekenen en lezen. Tevens
krijgen de groepen gymlessen van meester Patrick in of nabij de school en zal juffrouw Herma de
muzieklessen weer gaan verzorgen op maandag.
Kinderen die extra ondersteuning kregen, krijgen die ook weer op school en de Flexklas met
juffrouw Wendy wordt georganiseerd op dinsdag en donderdag.
De kinderen nemen op hun eerste schooldag alle boeken en schriften in een goede tas weer mee
naar school.

Hygiëne
In deze Coronatijd is strenge hygiëne extra belangrijk. Daarvoor hebben wij de volgende extra
maatregelen genomen:
 Zodra kinderen op school komen wassen zij hun handen. Er staan middelen in de toiletten
én alle lokalen. Na elk toiletgebruik moeten kinderen hun handen wassen.
 Bij de entreedeuren komen ook handdispensers te staan.
 Alle deuren zullen open staan in de school zodat kinderen geen deurkrukken hoeven aan te
raken.
 De toiletten worden tenminste twee keer per dag schoongemaakt.
 Er wordt extra schoongemaakt in de gehele school. Alle tafels worden dagelijks
afgenomen.
 Kinderen die ziek of verkouden zijn mogen niet naar school. Dit ter beoordeling van de
schoolleiding.

Chromebooks weer inleveren op school
De afgelopen weken hebben wij 123 Chromebooks uitgeleend.
Echter vanaf 11 mei hebben wij er ook weer een aantal op school nodig.
Willen de ouders die méér dan een Chromebook thuis hebben deze maandag 11 mei weer
inleveren op school. U kunt het Chromebook meegeven aan uw kind in een tasje voorzien van de
naam en groep van uw kind.

Communicatie
Vanaf 11 mei gaan wij weer met u communiceren via ParnasSys. Heeft u een kort bericht voor de
leerkracht mailt u dit dan naar de leerkracht van uw kind.
De school is ook weer dagelijks telefonisch bereikbaar voor ziekmeldingen en andere informatie.

Graag ziekmeldingen vóór aanvang van de lessen.
Met de leerlingen zullen wij nog wel via Teams blijven communiceren tot het moment dat de
scholen weer normaal open gaan.

Aanpassingen kalender en activiteiten
Om zoveel mogelijk les te kunnen geven vervallen de vrije vrijdagmiddagen die nog gepland
stonden op 29 mei en 12 juni. De extra vrije dag op maandag 15 juni komt ook te vervallen.
Alle overige buitenschoolse activiteiten zijn voorlopig opgeschort.

Verjaardagen vieren van leerlingen
Kinderen die jarig zijn geweest en die nog jarig gaan worden kunnen hun verjaardag vieren. Hierbij
gelden de volgende afspraken:
 Nog niet op 11 en 12 mei
 Alleen in de eigen (halve) groep
 Traktaties moeten ingepakt zijn in plastic
 Pas na overleg met de leerkracht
 Ouders kunnen er niet bij aanwezig zijn.

Maak iets leuks voor de bewoners van Ons Tweede Thuis
Naast de Klimop staat woonvoorziening Ons tweede Thuis.
Van hen kreeg ik een oproep om de bewoners van deze
woonvoorziening een steuntje in de rug te geven.
“Samen staan we sterk” in deze moeilijke tijden en ook de
bewoners van dit huis maken deel uit van onze
samenleving en verdienen eens wat extra’s.
Wellicht wil uw kind hieraan bijdragen.
Dat kan een tekening of een kaartje zijn.
U kunt tekeningen en of kaartjes inleveren bij
woonvoorziening Nieuweweg, Nieuweweg 33a, 2132CK
Hoofddorp. U kunt uw bijdrage deponeren in de grote brievenbus bij de voordeur. De
woonvoorziening heeft zo’n 40 bewoners. Namens hen alvast hartelijk dank.
Namens de bewoners alvast hartelijk dank.
Corella Bakker, initiatiefnemer en bewoner

Tot slot
Wij hebben geprobeerd u in deze nieuwsbrief zo goed mogelijk te informeren over de situatie vanaf
11 mei.
Als u toch nog vragen heeft verzoek ik u die te mailen naar info@bs-klimop.nl.
Wij, het gehele team van de Klimop, kijken er naar uit om u, op afstand, en uw kind in de school
weer te zien op maandag 11 en dinsdag 12 mei.
Wij hebben er zin in.
Ik wens u, onder de gegeven omstandigheden, een fijne voorjaarsvakantie.
Met vriendelijke groet,
mede namens het team,
Antoine Peters, directeur
Education from Monday 11 May
Half groups to school two days a week:
On Monday 11 May, primary schools may again start teaching carefully.
With a continuous schedule, we will be teaching whole groups for half days.
Half of a group comes to school on Monday and Thursday and the other half comes on Tuesday
and Friday.
There will be no school on Wednesday, but there will be distance education.

Today you will receive an overview of the teacher with the classification of the groups.
We have taken into account the children from a family and composite families.
They go to school on the same days.
Children of parents with vital professions can also come to school on other days. For this, parents
can send a request to school via info@bs-klimop.nl. Childcare remains available for children from
vulnerable families.
School times for different groups:
We will work with a continuous schedule. The children stay in school all day and eat with the
teacher in the classroom.
In order to maintain as much as possible 1.5 meters around the school between adults, the groups
come to school at different times and go home at different times.
Parents are NOT allowed to enter the school.
You can come to a small part of the schoolyard and say goodbye to your child there.
School times:
Groups 1, 2 and 3: Walk-in for the children 8.15 am - 8.25 am. Education from 8:45 am to 2:00 pm
and then go home.
Groups 4, 5 and 6: Walk-in for the children 8.25 am - 8.35 am. Education from 8:35 am to 2:10 pm
and then go home.
Groups 7 and 8: Walk-in 8.35 am - 8.45 am for the children. Education from 8.45 am to 2.20 pm
and then go home.
Where in and out:
The groups go in and out in different places. We do this to maintain the distance between adults as
much as possible.
You can partly enter the playgrounds. During the walk-in and when we went home, we tied a
ribbon where the parents have to stay behind. There you say goodbye to your child or take your
child back home.
1 / 2A and 1 / 2B go in and out of school through the kindergarten. Around the playground there
are two gates that open during the walk-in and go home. Parents can enter the square up to the
red / white ribbon.
1/2C via the main entrance 1/2A en 1/2B
1 / 2D and 1/2 E through the main entrance of the preschool children at the Red Cross building.
3A, 3B and 4V via the large square to the main entrance.
4A and 5A via the patio.
5B, 6A and 6A through the sliding doors at the premises and in bad weather via the nearest main
entrance.
7B via main entrance next to their room.
7A, 8B and 8A up the stairs in the order 7A, 8B and 8A.
All parents remain behind the red / white ribbons on the schoolyard.
Older siblings are allowed to bring their younger siblings to the classroom. They can therefore go
directly to their class.
The employees who do not have a group will be present in the various squares to supervise
children when going in and out.
Continuous schedule, all students eat at school
We will work with a continuous schedule. All children eat at school. In addition to the break snack
around 10:00, you must also provide a packed lunch to your child.
No costs will be charged for the remainder.
Education
When the children come home to school on 11 and 12 May, after 8 weeks, they have a very
strange period behind them. During the first few days we will spend a lot of time and attention on
the processing of the past period. It is important to discuss this with the children and to give them
the group feeling again.

In addition, we will mainly focus on the main subjects; language, math and reading. The groups will
also receive gym lessons from master Patrick in or near the school and Miss Herma will provide
the music lessons again on Monday.
Children who received extra support will also receive it at school and the Flex class with Miss
Wendy will be organized on Tuesdays and Thursdays.
On their first day of school, the children take all books and notebooks back to school in a good
bag.
Hygiene
In this time of Corona, strict hygiene is extra important. We have taken the following additional
measures for this:
As soon as children come to school, they wash their hands. There are resources in the toilets and
all rooms. Children should wash their hands after each toilet use.
Hand dispensers will also be included with the entrance doors.
All doors will be open in the school so that children don't have to touch door handles.
The toilets are cleaned at least twice a day.
Extra cleaning is done throughout the school. All tables are taken daily.
Children who are ill or have a cold are not allowed to go to school.
Return Chromebooks to school
In recent weeks we have lent 123 Chromebooks.
However, from May 11, we will also need a few more at school.
Do the parents who have more than one Chromebook at home want to hand in at school this
Monday 11 May. You can give the Chromebook to your child in a bag with your child's name and
group.
Communication
From May 11 we will communicate with you again via ParnasSys. If you have a short message for
the teacher, please email this to your child's teacher.
The school is also available daily by telephone for sick reports and other information.
Please report sick before the start of the lessons.
We will continue to communicate with the students via Teams until the schools open normally
again.
Calendar and activity changes
In order to be able to teach as much as possible, the free Friday afternoons that were still planned
on May 29 and June 12 will be canceled. The extra day off on Monday June 15 will also be
canceled.
All other extracurricular activities have been temporarily suspended.
Celebrating birthdays of students
Children who have a birthday and who are still birthday can celebrate their birthday. The following
agreements apply:
• Not yet on 11 and 12 May
• Only in your own (half) group
• Treats must be wrapped in plastic
• Only after consultation with the teacher
• Parents cannot be present.
Make something fun for the residents of Ons Tweede Thuis

The second home is located next to the Klimop.
I received an appeal from them to give the residents of this
residential facility a helping hand.
"Together we are strong" in these difficult times and the
residents of this house are also part of our society and
deserve something extra.
Your child may want to contribute to this.
That can be a drawing or a card.
You can hand in drawings and / or cards at housing facility
Nieuweweg, Nieuweweg 33a, 2132CK Hoofddorp. You can
deposit your contribution in the large letterbox at the front
door. The residential facility has about 40 residents. Thank you on behalf of them.
Thank you on behalf of the residents.
Corella Bakker, initiator and resident
Finally
We have tried in this newsletter to inform you as well as possible about the situation from 11 May.
If you still have questions, I request you to email them to info@bs-klimop.nl.
We, the entire Ivy team, look forward to seeing you, at a distance, and your child in the school
again on Monday 11 and Tuesday 12 May.
We are looking forward to it.
Under the circumstances, I wish you a nice spring break.
Sincerely,
also on behalf of the team,
Antoine Peters, director

