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Inhoud:
Stand van zaken Corona op de Klimop
Musical4daagse

Corona en de Klimop
Op de Klimop gaat het naar omstandigheden redelijk. Tot nu toe is er één medewerker
besmet geweest. Dit was nog voor de herfstvakantie. Deze medewerker is alweer langere
tijd aan het werk zonder verdere klachten.
Een aantal medewerkers heeft zich laten testen en tot nu toe is iedereen negatief getest.
Als medewerkers worden getest blijven zij uit voorzorg thuis totdat de uitslag bekend is.
Daarnaast zijn er ook ouders bij wie Corona is geconstateerd. Deze ouders melden dit aan
ons en vervolgens blijven de kinderen van deze ouders uit voorzorg thuis.
Wij hebben nog niet gehoord dat er kinderen besmet zijn met het virus.
Laten we hopen dat dit zo blijft.
Het blijft daarom van groot belang dat we voorzichtig zijn. Anderhalve meter afstand
houden en geen ouders in de school.
In school dragen wij mondkapjes als wij niet in de klas zijn.
Alleen door ons allemaal aan de regels te houden blijft Corona buiten de deur en kunnen
wij uw kind les blijven geven zoals we dat nu doen.
Wij vragen u dringend om hier aan mee te werken en ook in uw eigen omgeving heel
voorzichtig te zijn.

Musical4daagse
Deze kerstvakantie wordt anders dan andere jaren. Alle kinderen moeten deze vakantie
thuis blijven omdat reizen niet mogelijk is.
Om de kinderen toch een special kerstvakantie te geven, organiseren wij van 19 t/m 22
december & 27 t/m 30 december een Musical4daagse in samenwerking met de
Stadsschouwburg Haarlem.
De sluiting van de theaters t/m 18 november 2020 heeft voor alsnog geen gevolgen voor
onze Musical4daagse!
Kinderen van 6 t/m 12 jaar zijn welkom in de Stadsschouwburg Haarlem. Vier dagen
zingen, dansen en acteren met op de laatste dag een voorstelling in het theater. Wij
zouden heel graag in jullie nieuwsbrief of dergelijks worden geplaatst zodat veel kinderen
deze kerstvakantie toch iets speciaals kunnen doen.
Meer informatie leest u via de volgende link: Musical4daagse
Met vriendelijke groet,
Jeroen Heiliegers
Oprichter Musical4daagse

Corona and the Klimop
Under the circumstances things are going reasonably well on the Ivy. One employee has
been infected so far. This was before the autumn break. This employee has been working
for a long time without further complaints.
A number of employees have been tested and so far everyone has been tested negative.
When employees are tested, they stay at home as a precaution until the results are
known.
In addition, there are also parents who have been diagnosed with Corona. These parents
report this to us and then the children of these parents stay at home as a precaution.
We have not yet heard that children are infected with the virus.
Let's hope it stays that way.
It therefore remains very important that we are careful. Keep a distance of five feet and no
parents in the school.
In school we wear mouth masks when we are not in class.
Only by complying with the rules will Corona stay out and we can continue to teach your
child as we do now.
We urge you to cooperate with this and to be very careful in your own environment.

Musical4daagse
This Christmas holiday will be different from other years. All children must stay at home
during this holiday because travel is not possible.
To give the children a special Christmas holiday, we are organizing a Musical 4 Days from
19 to 22 December & 27 to 30 December in collaboration with the Stadsschouwburg
Haarlem.
The closure of the theaters until November 18, 2020 has no consequences for our
Musical4daagse for the time being!
Children from 6 to 12 years old are welcome in the Stadsschouwburg Haarlem. Four days
of singing, dancing and acting, with a performance in the theater on the last day. We would
love to be placed in your newsletter or similar so that many children can do something
special this Christmas holiday.
More information can be found via the following link: Musical4daagse
Sincerely,
Jeroen Heiliegers
Founder Musical4daagse

