Vrijdag 18 december 2020

Klimophetnieuws see further for English
Start van de kerstvakantie
Werken met Teams, onderwijs op afstand
Nog één fiets op school

Start van de kerstvakantie
Vrijdagmorgen hebben wij nog lesmateriaal en Chromebooks aan ouders meegegeven.
Daarna zijn ook de laatste leerkrachten naar huis gegaan. Daar zijn zij nog druk bezig met de
voorbereidingen van het lesgeven vanaf 4 januari.
Maar daarna gaan zij ook beginnen aan de kerstvakantie die voor iedereen anders zal verlopen
dan gepland of gehoopt.
Het is een bizar jaar geweest wat we nog heel lang zullen onthouden.
Het team van de Klimop en u thuis, hebben een enorme flexibiliteit getoond door snel te kunnen
schakelen tussen les in de klas naar les op afstand. Dat heeft ook extra belasting voor u
opgeleverd. Daarvoor onze waardering.
Het is nog niet over maar er is wel licht aan het einde van de tunnel.
Ik hoop van harte dat 2021 weer langzaam normaal gaat worden, dat de kinderen weer zo snel
mogelijk naar school mogen en dat u en ik elkaar weer op een normale manier kunnen gaan
ontmoeten.
Tot die tijd is het devies let goed op elkaar, houd je aan de regels en blijf vooral gezond.
Ik wens u namens het team van de Klimop heel fijne dagen en hoop u en uw kinderen weer
gezond te zien in het nieuwe jaar.
Met vriendelijke groet,
Antoine Peters

Werken via Teams, onderwijs op afstand
Vanaf maandag 4 januari is er onderwijs op afstand. Via Teams zullen leerkrachten contact met uw
kind of met u onderhouden.
Via deze videoverbinding zullen zij met uw kind in gesprek gaan, instructie geven, vragen
beantwoorden en instructiefilmpjes vertonen.
Uw kind heeft hiervoor een Microsoft Teams account.
Hiervoor heeft u of uw kind al de inloggegevens ontvangen.
Kinderen moeten op tijd zijn ingelogd voor aanvang van een overleg met de leerkracht.
Dat doet hij/zij door in te loggen op portal.zuluconnect.net
met de juiste inloggegevens.
Inloggen met je gebruikersnaam en wachtwoord
en vervolgens klikken op het icoontje van Microsoft TEAMS.

Tip voor videobellen met een Ipad:
Indien dat niet lukt gaat u naar voorkeuren-privacy en
schakelt u de instelling: “voorkom gevolgen door
gekoppelde sites” uit.
Het is mogelijk dat filmpjes op een Ipad niet kunnen worden geopend.

Nog een fiets op school
In de fietsenstalling van school staat nog een
fiets. Het is niet verstandig om deze buiten te
laten staan tot 4 januari. Wilt u deze vandaag
of morgen ophalen?

Start of the Christmas holidays
Working with Teams, Distance Education
One more bike at school

Start of the Christmas holidays
On Friday morning we gave parents teaching materials and Chromebooks.
After that, the last teachers also went home. There they are still busy with the preparations for
teaching from 4 January.
But after that they will also start the Christmas holiday, which will go differently for everyone than
planned or hoped for.
It has been a bizarre year that we will remember for a long time to come.
The Klimop team and you at home have shown tremendous flexibility by being able to quickly
switch from class to remote class. That has also created additional stress for you. Our appreciation
for that.
It's not over yet, but there is light at the end of the tunnel.
I sincerely hope that 2021 will slowly return to normal, that the children will be able to return to
school as soon as possible and that you and I can start meeting in a normal way again.
Until then, the motto is pay close attention to each other, stick to the rules and above all stay
healthy.
On behalf of the Ivy team, I wish you a very good day and hope to see you and your children
healthy again in the new year.
Sincerely,
Antoine Peters

Working through Teams, remote education
From Monday January 4 there will be distance education.
Through Teams, teachers will maintain contact with your
child or with you.
Via this video connection they will talk to your child, give
instructions, answer questions and show instructional
videos.
Your child has a Microsoft Teams account for this.
You or your child have already received the login details for
this.
Children must be logged in on time for the start of a
consultation with the teacher.
He / she does this by logging in to portal.zuluconnect.net
with the correct login details.

Log in with your username and password
and then click on the Microsoft TEAMS icon.

Tip for video calling with an iPad:
If that does not work, go to preferences-privacy
and disable the setting: “prevent consequences
from linked sites”.
It is possible that videos on an iPad cannot be
opened.

Another bike at school
There is another bicycle in the school bicycle shed. It is not wise to leave it outside until January
4th. Would you like to pick it up today or tomorrow?

