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Eerste dag zonder leerlingen

Eerste dag zonder leerlingen
Vandaag was u eerste dag dat de kinderen thuis waren in plaats van naar school te gaan.
Ik hoop dat het allemaal goed heeft kunnen organiseren.
Vandaag was de eerste dag van de school Lockdown en waren er geen kinderen in school.
De leerkrachten zijn de gehele dag bezig geweest om een goed onderwijskundig programma in
elkaar te zetten vanaf maandag 4 januari.
Maandag 4 januari staat in de kalender nog als een studiedag. Omdat de leerlingen deze week
ook al onderwijs missen zal maandag 4 januari een “gewone” schooldag en starten wij dan met
online lesgeven.
Aanstaande vrijdag 18 december is een ophaaldag voor schoolspullen en/of Chromebooks die u
heeft aangevraagd.
Schoolspullen liggen alleen voor u klaar als u daar van de leerkracht van uw kind bericht over heeft
gekregen.
Één Chromebook ligt er voor u klaar als u daar per mail om heeft verzocht.
Vrijdag kunnen schoolmaterialen en/of Chromebooks opgehaald worden op volgorde van
achternaam.
Schoolspullen kunnen worden opgehaald door leerlingen of ouders, Chromebooks kunnen alleen
door ouders opgehaald worden. Wilt u daarvoor een stevige tas meenemen.
Om de drukte naar school te kunnen reguleren kunt u of uw kind komen op volgorde van de
achternaam van uw kind:
9.30 tot 10.00 uur achternamen van A t/m E
10.00 tot 10.30 uur achternamen van F t/m J
10.30 tot 11.00 uur achternamen van K t/m O
11.00 tot 11.30 uur achternamen van P t/m U
11.30 tot 12.00 uur achternamen van V t/m Z
Er zijn nog Chromebooks beschikbaar.
Als u een Chromebook wilt lenen verzoek ik u uiterlijk donderdag een mail te sturen naar meester
Patrick Snijders p.snijders@bs-klimop.nl Vermeld in de mail de naam en groep van uw kind. In
principe lenen wij één device per gezin uit. Als er daarna nog devices overblijven kunnen wij er
meer per gezin uitlenen.
Met vriendelijke groet,
Mede namens het team van de Klimop,
Antoine Peters, directeur

First day without students
Today was the first day of the Lockdown and there were no children in school.
The teachers have been busy all day putting together a good educational program from Monday 4
January.
Monday, January 4, is still a study day in the calendar. Because the students are already missing
education this week, Monday January 4 will be a “normal” school day and we will then start
teaching online.
This Friday December 18 is a collection day for school supplies and / or Chromebooks that you
have requested.
School supplies are only available if you have received a message from your child's teacher.
One Chromebook is ready for you if you have requested it by email.

On Friday, school materials and / or Chromebooks can be picked up in order of last name.
School supplies can be picked up by students or parents, Chromebooks can only be picked up by
parents. Please bring a sturdy bag for this.
To be able to regulate the rush to school, you or your child can come in order of your child's last
name:
9.30 am to 10 am surnames from A to E
10.00 am to 10.30 am surnames from F to J
10.30 am to 11.00 surnames from K to O
11.00 am to 11.30 am surnames from P to U
11.30 am to 12.00 am surnames from V to Z
10.30 to 11.00 surnames from K to O
11 am to 11.30 am surnames from P to U
11.30 to 12.00 surnames from V to Z
Chromebooks are still available.
If you want to borrow a Chromebook, I request that you send an email to master Patrick Snijders
no later than Thursday p.snijders@bs-klimop.nl Please state the name and group of your child in
the email. In principle, we lend out one device per family. If there are still devices left after that, we
can lend more per family.
If you want to borrow a Chromebook, I request that you send an email to master Patrick Snijders
no later than Thursday p.snijders@bs-klimop.nlPlease state the name and group of your child in
the email. In principle, we lend out one device per family. If there are still devices left after that, we
can lend more per family.
Sincerely,
Also on behalf of the Ivy team,
Antoine Peters, director

