Vrijdag 5 juni 2020

Klimophetnieuws see further for English
Inhoud:
Situatie vanaf maandag 8 juni
Alle Chromebooks retour
De ouderraad is op zoek naar U….

Data om te onthouden
Maandag 8 juni, groepen gaan
weer compleet 5 dagen per
week naar school.

Situatie vanaf maandag 8 juni
Maandag 8 juni gaan de groepen weer, als hele groep, de
hele week naar school.
De schooltijden op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
blijven hetzelfde als nu.
Op woensdag is er school tot 12.00 uur voor de groepen 1,2
en 3, tot 12.10 uur voor de groepen 4, 5 en 6 en tot 12.20 uur
voor de groepen 7 en 8.
Wij handhaven het continurooster tenminste tot de zomervakantie omdat daarmee verkeer van
ouders en kinderen tijdens de lunchpauze wordt voorkomen én er geen TSO medewerkers in de
school hoeven te komen.
Of het continurooster voortgezet wordt na de zomervakantie is op dit moment niet bekend. Dat zal
afhankelijk zijn van de ontwikkelingen van het Corona virus.
Tevens handhaven wij de verschillende inloop en uitgaanstijden. Hiermee kunnen we grote
groepen ouders op het plein voorkomen en is de 1,5 meter te handhaven.
Ouders mogen nog niet in school komen.
Meester Patrick gaat de gymnastieklessen voor de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 verzorgen op
een veldje aan de van de Berghlaan. Dit speelveld ligt tussen appartementencomplex De Eijk en
de kerk op nummer 80. Als u uw kind vraagt naar het “Indianenveldje” dan zullen zij het
waarschijnlijk al herkennen.
Als de groep van uw kind de eerste gymles van de dag heeft dan brengt u uw kind op het veldje.
Als uw kind de laatste gymles heeft dan haalt u uw kind daar op.
Van meester Patrick ontvangt u een mail indien dit het geval is.

Alle Chromebooks retour
Als u nog een Chromebook thuis heeft willen wij die heel graag weer op school.
Wilt u die dan a.s. maandag inleveren.
Wilt u de chromebook inleveren in een plastic tas met daarin een briefje met de
naam van het kind voor wie de chromebook is geleend. U kunt de chromebook inleveren bij de
leerkracht van uw kind.

De ouderraad is op zoek naar U…..
Vind jij het leuk om mee te helpen bij de organisatie van
Sinterklaas, de BBQ, Avondvierdaagse, afscheid groepen 8,
schoolreisje, kerstdiner of bosdag? Dan kan de ouderraad
jouw hulp heel goed gebruiken. De genoemde activiteiten
organiseert zij in samenwerking met de school.
De Ouderraad is op zoek naar nieuwe leden welke het leuk vinden
om betrokken te zijn bij het organiseren van deze verschillende schoolactiviteiten.
Lijkt het jou leuk om hier deel van uit te maken én ben je in de gelegenheid om 6 tot 8x per jaar op
een woensdagavond een vergadering bij te wonen, in staat om samen met andere OR leden een
commissie te organiseren en zou je graag actief je steentje willen bijdragen aan onze school.. dan
zoeken wij JOU!
Tevens zijn wij op zoek naar een nieuwe voorzitter. Ben jij iemand die een groep kan begeleiden,
vergaderingen kan voorbereiden maar vooral plezier krijgt van leuke en goed georganiseerde
activiteiten op school? Laat het ons dan weten!
Mocht je nog vragen hebben of meer informatie willen dan kan dat natuurlijk. We nemen dan alle
tijd om vragen te beantwoorden.
Reacties kunnen naar: jennifer.springintveld@gmail.com

Twee vacatures in de oudergeleding van de
medezeggenschapsraad
In verband met het vrijkomen van 2 posities binnen de oudergeleding van de
Medezeggenschapsraad
(MR), zijn we voor komend schooljaar op zoek naar twee nieuwe collega's voor de MR.
We zoeken ouders met een actieve input en met interesse
in onderwijs gerelateerde beleidszaken.
Het meebeslissen en meedenken op school is de laatste jaren een heel gewone zaak geworden.
Terecht ook, u wilt tenslotte dat uw kind goed onderwijs krijgt en op een school zit die bij uw kind
past. Dit meebeslissen en meedenken is geregeld bij de Wet Medezeggenschap
Onderwijs. Deze wet geeft aan dat elke school een MR moet hebben.
De raad bestaat voor de helft uit leden die rechtstreeks uit en door het personeel wordt gekozen.
De andere helft bestaat uit leden die rechtstreeks vanuit en door de ouders wordt gekozen.
De MR van de Klimop bestaat uit 3 personeelsleden en 3 ouders. Daarnaast heeft de directeur van
de school een adviserende stem.
Een goed lopende MR staat of valt met de inzet van de leden.
Betrokkenheid bij en motivatie voor het werk dat voortkomt uit een lidmaatschap zijn hier de sleutel
woorden.
De afgelopen jaren heeft de MR op een actieve manier mee kunnen denken en
input geleverd over onder andere het schoolplan en de schooltijden.
Ook bespreken we regelmatig de tussenschoolse opvang, de verkeerssituatie en
de implementatie van nieuwe projecten. Voor een deel van
de besproken onderwerpen is instemming van de MR nodig;
over andere onderwerpen brengt de MR een advies uit aan de schooldirectie. Voor beiden is het
van belang om beleidsdocumenten te lezen en van feedback te voorzien.
Wie in de MR zit moet rekenen op in ieder geval zeven avondvergaderingen, die zijn verdeeld over
het schooljaar. Verder kunnen er bijkomende taken zijn. Een voorbeeld hiervan is
het uitzetten van een korte vragenlijst onder ouders of het schenken van de kerstborrel op de
patio tijdens het kerstdiner van de kinderen.
De oudergeleding van de MR vertegenwoordigt alle ouders van de Klimop.
Dat betekent dat een MR-lid

open staat voor vragen, suggesties en opmerkingen van ouders en daarbij een luisterend oor heeft
.
Wie geïnteresseerd is in een plaats binnen de MR kan dit kenbaar maken door een motivatiemail,
voorzien van een foto (dit in verband met een eventuele verkiezing), per mail toe te sturen
naar: mr@bs-klimop.nl Dit is mogelijk tot woensdag 10 juni. Na de aanmelding ontvangt u een
bevestiging.
Bij de aanmelding van twee kandidaten, worden deze automatisch in de MR gekozen. Bij de
aanmelding van meer dan 2 kandidaten zal er een verkiezing komen.

Situation from Monday 8 June
Return all Chromebooks
The parent council is looking for you….
Situation from Monday 8 June
On Monday 8 June, the groups will go to school all week as a
whole group.
School hours on Monday, Tuesday, Thursday and Friday
remain the same as now.
On Wednesdays there is school until noon for groups 1,2 and
3, until 12:10 for groups 4, 5 and 6 and until 12:20 for groups 7
and 8.
We maintain the continuous schedule at least until the summer holidays because this prevents
traffic from parents and children during the lunch break and there is no need for TSO employees to
come to the school.
Whether the continuous schedule will be continued after the summer holidays is currently
unknown. That will depend on the developments of the Corona virus.
We also maintain the different entry and exit times. This allows us to prevent large groups of
parents in the square and the 1.5 meters can be maintained.
Parents are not yet allowed to enter school.
Master Patrick is going to provide gymnastics lessons for the students of groups 3 to 8 on a field at
the van Berghlaan. This playing field is located between apartment complex De Eijk and the church
at number 80. If you ask your child about the "Indian field", they will probably already recognize it.
If your child's group has the first gym class of the day, bring your child to the field. If your child has
the last gym class, you can pick up your child there.
You will receive an email from master Patrick if this is the case.

Return all Chromebooks
If you still have a Chromebook at home, we would very much like to return to school. Please hand
it in on Monday.
Please hand in the chromebook in a plastic bag containing a note with the name of the child for
whom the chromebook was borrowed. You can hand in the chromebook to your child's teacher.

The parent council is looking for you… ..
Would you like to help organize Sinterklaas, the BBQ, evening four
days, farewell groups 8, school trip, Christmas dinner or forest day?
Then the parent council can use your help very well. She organizes
the mentioned activities in collaboration with the school.
The Parent Council is looking for new members who would like to be
involved in organizing these various school activities.

Would you like to be part of this and would you be able to attend a meeting 6 to 8 times a year on a
Wednesday evening, able to organize a committee together with other Works Council members
and would you like to actively want to contribute to our school .. then we are looking for YOU!
We are also looking for a new chairman. Are you someone who can guide a group, prepare
meetings but above all enjoy fun and well-organized activities at school? Let us know!
If you have any questions or want more information, you can of course. We will then take all the
time to answer questions.
Comments can be sent to: jennifer.springintveld@gmail.com

Two vacancies in the parent section of the Participation
Council
Due to the vacancy of 2 positions within the parent section of the Participation Council (MR), we
are looking for two new colleagues for the MR for the coming school year.
We are looking for parents with an active input and an interest in education-related policy matters.
Participating in the decision-making process and thinking along at school has become quite
common in recent years. Rightly so, after all, you want your child to receive good education and
attend a school that suits your child. This decision-making and participation is regulated by the
Participation Education Act. This law states that every school must have an MR. Half of the council
is made up of members directly elected from and by the staff. The other half consists of members
elected directly from and by the parents. The Klimop MR consists of 3 staff members and 3
parents. In addition, the director of the school has an advisory voice.
A successful MR stands or falls with the commitment of the members. Commitment to and
motivation for the work that comes from membership are the keywords here.
In recent years, the MR has been able to actively think along and provide input on, among other
things, the school plan and school times. We also regularly discuss the after-school care, the traffic
situation and the implementation of new projects. Some of the topics discussed require the
approval of the MR; the MR advises the school management on other subjects. It is important for
both of them to read policy documents and provide feedback.

Those who are in the MR must count on at least seven evening meetings, which are spread over
the school year. Furthermore, there may be additional tasks. An example of this is to send out a
short questionnaire among parents or to give the Christmas drink on the patio during the children's
Christmas dinner.
The MR's parent section represents all Klimop parents. This means that an MR member is open to
questions, suggestions and comments from parents and has a listening ear.
Those who are interested in a place within the MR can make this known by sending a motivation
mail, with a photo (this in connection with a possible election), by email to: mr@bs-klimop.nl This is
possible until Friday 5 June. After registration you will receive a confirmation.
When two candidates are registered, they are automatically selected in the MR. There will be an
election when more than 2 candidates are registered.

