Donderdag 14 mei 2020

Data om te onthouden

Klimophetnieuws see further for English
Deze week:
We zijn weer begonnen
Heeft u nog boeken uit de schoolbibliotheek?
Leerkrachten werken op woensdag zoveel mogelijk thuis
Alle overige activiteiten opgeschort
Graag op tijd komen
Graag rekening houden met de gymlessen

We zijn weer begonnen
Je mag het misschien niet zeggen in deze tijd maar ik
vond het wel een feestje om deze week weer de
kinderen in school te ontvangen.
Op de vraag of ze er zin in hadden antwoordde elke
leerling volmondig ja.
Ik wil u bedanken voor de medewerking en het soepele
verloop bij het naar school gaan en naar huis gaan.
Uiteraard hopen wij, dat wij binnenkort weer met hele
groepen tegelijk kunnen gaan werken maar dit is al een
goed begin.
Tevens wil ik u, mede namens het team, ook hartelijk
danken voor alle positieve reacties en waardering die wij
van u hebben ontvangen tijdens het lesgeven op
afstand.
Zoals u op de foto kunt zien vraagt deze Corona periode
ook aanpassingen op school.

Heeft u nog boeken uit de schoolbibliotheek?
In de tijd dat kinderen thuis onderwijs hebben gekregen zijn er ook boeken uit de
schoolbibliotheek aan een aantal leerlingen uitgeleend. Als uw kind thuis een boek heeft
uit de bibliotheek verzoeken wij u dit boek in te leveren bij de leerkracht van uw kind.
Bij voorbaat dank.

Op woensdag werken leerkrachten zoveel mogelijk thuis
Met het team is afgesproken dat leerkrachten op woensdag zoveel mogelijk thuis werken.
Mocht u hen willen spreken of mailen dan kan dat op andere dagen door tussen 14.30 uur en
15.30 uur naar school te bellen. U kunt hen wel dagelijks mailen naar hun mailadres:
Onderbouw:
Groep 1/2A
juffrouw Kirsten Blom en juffrouw Sandra Smit
k.blom@bs-klimop.nl s.smit@bs-klimop.nl
Groep 1/2B
juffrouw Andrea Auer en juffrouw Bianca Pronk
a.auer@bs-klimop.nl b.pronk@bs-klimop.nl
Groep 1/2C
juffrouw Monique Luiten en juffrouw Petra van Rijn
m.luiten@bs-klimop.nl p.vanrijn@bs-klimop.nl
Groep 1/2D
juffrouw Jeanet Klomp, juffrouw Michelle Stevens en juffrouw Maureen
Sandbergen m.sandbergen@bs-klimop.nl

Groep 1/2E

Middenbouw:
Groep 3A
Groep 3B
Groep 4A
Groep 4B
Groep 5A

Groep 5B

Bovenbouw
Groep 6A
Groep 6B
Groep 7A
Groep 7B
Groep 8A
Groep 8B

j.klomp@bs- klimop.nl m.stevens@bs-klimop.nl
juffrouw Marja Diependaal en juffrouw Petra van Rijn
m.diependaal@bs-klimop.nl p.vanrijn@bs-klimop.nl

juffrouw Elvira de Ridder en juffrouw Michelle Stevens
e.deridder@bs-klimop.nl m.stevens@bs-klimop.nl
juffrouw Paulien de Goede p.degoede@bs-klimop.nl
juffrouw Monika Hahnemann m.hahnemann@bs-klimop.nl
meester Stefan de Jong en juffrouw Karen Beijer
s.dejong@bs-klimop.nl k.beijer@bs-klimop.nl
juffrouw Caroline Audeneart en juffrouw Yvonne Naaijen
c.audenaert@bs-klimop.nl y.naaijen@bs-klimop.nl
juffrouw Esther Rijken, juffrouw Marloes Lambriex en juffrouw Annemiek
van den Boogaard
e.rijken@bs-klimop.nl m.lambriex@bs-klimop.nl
a.vandenboogaard@bs-klimop.nl

meester Clint van Lunteren c.vanlunteren@bs-klimop.nl
juffrouw Yvonne Lek en juffrouw Ellen Leusink
y.lek@bs-klimop.nl e.leusink@bs-klimop.nl
juffrouw Loes Augustinus en juffrouw Esther Rijken
l.augustinus@bs-klimop.nl e.rijken@bs-klimop.nl
meester Jasper van Haaren j.vanhaaren@bs-klimop.nl
juffrouw Caro Landwaart c.landwaart@bs-klimop.nl
juffrouw Renee Bosse r.bosse@bs-klimop.nl

Alle overige activiteiten voorlopig opgeschort
De komende weken beperken wij ons tot het lesgeven in de school.
Alle overige activiteiten gaan niet door totdat de overheid haar beleid daarin
wijzigt.
U moet daarbij denken aan:
 Gymnastieklessen in de gymzaal, gymlessen worden buiten of in het
speellokaal gegeven
 Musical van de leerlingen van de groepen twee
 Publiek bij de musical van de groepen 8, de groepen gaan wel een musical voorbereiden
 Sportdag en bosdag
 Kamp groep 8
 Avondvierdaagse
 BBQ met ouders en leerlingen

Graag op tijd komen
Ondanks de verschillende inlooptijden lukt het vrijwel alle kinderen om op tijd in school te komen.
Echter een aantal kinderen komt te laat in de school. Dat is niet de bedoeling.
Daarom hierbij nogmaals de inlooptijden en de uitgaanstijden van de verschillende groepen met
het dringende verzoek om op tijd in de klas te zijn.
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.

S.v.p. rekening houden met de gymlessen bij het halen en
brengen
Zolang wij geen gebruik kunnen maken van de gymzaal zal meester Patrick de gymnastieklessen
buiten en in het speellokaal verzorgen.
Buiten zal hij de lessen geven op het voetbalveld op de speelplaats. Aan het einde van de dag zijn
de lessen nog aan de gang als ouders hun kinderen komen ophalen.
Wilt u er dan rekening mee houden dat op het voetbalveld nog gymles wordt gegeven?
Bij voorbaat hartelijk dank.
Met vriendelijke groet,
Antoine Peters, directeur Klimop

This week:
We have started again
Do you have any books from the school library?
Teachers work at home as much as possible on Wednesdays
All other activities suspended
Please be on time
Please take into account the gym classes
We have started again
You may not say it at this time, but I thought it was a
party to receive the children in school again this week.
When asked whether they felt like it, each student
answered yes.
I want to thank you for your cooperation and the smooth
running of school and home.
Of course we hope that we will soon be able to work
with whole groups again, but this is already a good
start.
I would also like to thank you, also on behalf of the
team, for all the positive responses and appreciation we
have received from you during distance teaching.
As you can see in the picture, this Corona period also
requires adjustments at school.

Do you have any books from the
school library?
During the time that children received education at home, books from the school library were also
lent to a number of students. If your child has a book from the library at home, we ask you to hand
it in to your child's teacher.
Thanks in advance.

On Wednesday, teachers work at home as much as possible

It has been agreed with the team that teachers work from home as much as possible on
Wednesdays.
If you would like to speak to or email them, you can do so on other days by calling school between
2.30 pm and 3.30 pm. You can email them daily to their email address:
Group 1/2
Group 1 / 2A Miss Kirsten Blom and Miss Sandra Smit k.blom@bs-klimop.nl s.smit@bs-klimop.nl
Group 1 / 2B Miss Andrea Auer and Miss Bianca Pronk a.auer@bs-klimop.nl b.pronk@bsklimop.nl
Group 1 / 2C Miss Monique Luiten and Miss Petra van Rijn m.luiten@bs-klimop.nl p.vanrijn@bsklimop.nl
Group 1 / 2D Miss Jeanet Klomp, Miss Michelle Stevens and Miss Maureen Sandbergen
m.sandbergen@bs-klimop.nl j.klomp@bs- klimop.nl m.stevens@bs-klimop.nl
Group 1 / 2E Miss Marja Diependaal and Miss Petra van Rijn m.diependaal@bs-klimop.nl
p.vanrijn@bs-klimop.nl
Group 3/4/5
Group 3A Miss Elvira de Ridder and Miss Michelle Stevens e.deridder@bs-klimop.nl
m.stevens@bs-klimop.nl
Group 3B Miss Paulien de Goede p.degoede@bs-klimop.nl
Group 4A Miss Monika Hahnemann m.hahnemann@bs-klimop.nl
Group 4B master Stefan de Jong and Miss Karen Beijer s.dejong@bs-klimop.nl k.beijer@bsklimop.nl
Group 5A Miss Caroline Audeneart and Miss Yvonne Naaijen c.audenaert@bs-klimop.nl
y.naaijen@bs-klimop.nl
Group 5B Miss Esther Rijken, Miss Marloes Lambriex and Miss Annemiek van den Boogaard
e.rijk@bs-klimop.nl m.lambriex@bs-klimop.nl a.vandenboogaard@bs-klimop.nl
Group 6/7/8
Group 6A master Clint van Lunteren c.vanlunteren@bs-klimop.nl
Group 6B Miss Yvonne Lek and Miss Ellen Leusink y.lek@bs-klimop.nl e.leusink@bs-klimop.nl
Group 7A Miss Loes Augustinus and Miss Esther Rijken l.augustinus@bs-klimop.nl e.rijk@bsklimop.nl
Group 7B master Jasper van Haaren j.vanhaaren@bs-klimop.nl
Group 8A Miss Caro Landwaarden c.landward@bs-klimop.nl
Group 8B Miss Renee Bosse r.bosse@bs-klimop.nl

All other activities temporarily suspended
In the coming weeks we will limit ourselves to teaching in the school.
All other activities will not continue until the government changes its policy.
You should think of:
• Gym classes in the gym, gym classes are given outdoors or in the playroom
• Musical of the students of the groups two
• Audience at the musical of the groups 8, the groups will prepare a musical
• Sports day and forest day
• Camp group 8
• Evening four days
• BBQ with parents and students

Please be on time
Despite the different entry times, almost all children manage to get to school on time. However, a
number of children arrive late in school. That is not the intention.
Therefore again the entry times and the exit times of the different groups with the urgent request to
be in the class on time.
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.

S.v.p. take into account the gym lessons when picking up and
bringing
As long as we cannot use the gym, Master Patrick will provide gymnastics classes outside and in
the playroom.
Outside he will teach on the football field on the playground. At the end of the day, classes are still
in progress when parents come to collect their children.
Do you want to take into account that gym lessons are still given on the football field?
Many thanks in advance.
Regards,
Antoine Peters principal Klimop

