Donderdag 10 december 2020

Klimophetnieuws see further for English
Juffrouw Wendy verlaat de Klimop
Kerstdiner wordt kerstontbijt

Juffrouw Wendy Schavemaker gaat de Klimop
verlaten

Data om te onthouden
Donderdagmorgen 17
december kerstontbijt
Vrijdagmiddag 18 december
alle kinderen vrij vanaf 11.45
uur

Al een aantal jaren hebben wij op de Klimop een Flexklas. In deze klas worden leerlingen van de
groepen 2 t/m 8 extra uitgedaagd omdat zij dit nodig hebben. Het zijn leerlingen die makkelijk leren
en het werk in de klas makkelijk opnemen. In de Flexklas krijgen zij moeilijke opdrachten en leren
zij “leren”.
Juffrouw Wendy geeft alweer een aantal jaren les aan deze groep kinderen.
Echter na 8 jaar Klimop is zij toe aan een nieuwe uitdaging. Die heeft zij gevonden op een school
in Haarlem.
Daar wil zij zo snel mogelijk gaan beginnen. Het liefst al in januari maar anders uiterlijk 1 februari.
Daarom zijn wij op zoek naar een vervanger voor haar.
Het is een baan voor twee dagen in de week maar wij hebben daarnaast nog een vacature voor
een derde dag beschikbaar die op een andere manier dan in de Flexklas kan worden ingezet.
Bent u geïnteresseerd of kent u iemand voor wie dit een mooie uitdaging is dan vraag ik u de
vacature te delen.
U vindt de vacature op onze Facebookpagina en via de volgende link: vacature Flexklas

Kerstdiner wordt kerstontbijt met viering
In verband met Corona zal er dit jaar geen traditioneel kerstdiner zijn op de Klimop. Ouders mogen
niet in school komen en voor een dergelijk diner moeten
ouders en kinderen nogmaals op een dag naar school komen
en dat ook eens in het donker. Om verkeer zoveel mogelijk te
beperken hebben we daarom besloten dit jaar geen
kerstdiner te organiseren.
In plaats van daarvan organiseren we een kerstontbijt waarbij
kinderen hun eigen ontbijt meenemen en dit, in kerstsfeer, in
de klas met elkaar opeten.
De donderdag is verder een gewone schooldag met de
normale schooltijden. Kinderen die overblijven moeten
zelf voor hun lunch zorgen.

Miss Wendy is leaving the Ivy
Christmas dinner becomes Christmas breakfast

Miss Wendy Schavemaker is going to leave the Ivy
We have had a Flexclass at the Klimop for a number of years. In this class, students from groups 2
to 8 are challenged extra because they need this. They are students who learn easily and easily
absorb the work in the classroom. In the Flex class they are given difficult assignments and they
learn to “learn”.
Miss Wendy has been teaching this group of children for several years now.
However, after 8 years of Ivy, she is ready for a new challenge. She found it at a school in
Haarlem.
She wants to start there as soon as possible. Preferably in January, but otherwise no later than
February 1.
That is why we are looking for a replacement for her.
It is a job for two days a week, but we also have a vacancy for a third day available that can be
used in a different way than in the Flex class.
Are you interested or do you know someone for whom this is a great challenge, then I ask you to
share the vacancy.
You can find the vacancy on our Facebookpagina page and via the following link: vacature
Flexklas

Christmas dinner becomes Christmas breakfast with celebration
Due to Corona, there will be no traditional Christmas dinner
at the Ivy this year. Parents are not allowed to come to school
and for such a dinner, parents and children have to come to
school again one day and that also in the dark. To limit traffic
as much as possible, we have therefore decided not to
organize a Christmas dinner this year.
Instead, we organize a Christmas breakfast where children
bring their own breakfast and eat it together in the Christmas
atmosphere in class.
Thursday is a normal school day with normal school hours.
Children who remain have to provide their own lunch.

