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Wijzigingen in het team van de Klimop
Een aantal collega’s gaan de Klimop aan het einde van het schooljaar verlaten.
Zij stoppen met werken of gaan op een andere school aan de slag.
Daarnaast komen er ook nieuwe mensen het team van de Klimop versterken.
Wat gaat er veranderen?
 Juf Kirsten uit groep 1/2A gaat op een andere school van Meerprimair werken.
 Juf Petra uit groep 1/2E gaat op de Bosbouwers werken.
 Juf Berdien geeft nu nog ondersteuning aan leerlingen, maar zij gaat aan het eind van dit
schooljaar met vervroegd pensioen.
 Meester Clint uit groep 6A heeft een nieuwe uitdaging gevonden op basisschool ’t Joppe in
Nieuw- Vennep.
 Dat geldt ook voor juf Caro uit groep 8A. Zij gaat, na 15 jaar Klimop, ook een nieuwe start
maken op ’t Joppe.
 Juf Renée uit groep 8B gaat, na 10 jaar Klimop, haar werk voortzetten op basisschool
Bornwater in Bloemendaal.
Zes collega’s die de Klimop gaan verlaten met hun kennis en ervaring. Maar ook weer een
uitdaging met een aantal nieuwe collega’s.
Door het vertrek van deze collega’s ontstaat er een aantal vacatures die wij inmiddels bijna
allemaal hebben ingevuld.
 Juf Laure van der Velden komt als leerkracht in groep 1/2A. De ouders kennen haar al
omdat zij dit schooljaar al enkele maanden heeft ingevallen in deze groep.
 Op de plek van juf Petra in 1/2E komt juf Bianca.
 Meester Marcel Nelis komt volgend jaar in groep 8B en meester Marco Smit in groep 8A.
 Meester Marcel werkt momenteel nog op de Klippeholm en meester Marco op de Horizon
in Osdorp.
 Dan ontbreekt er nog een leerkracht die de plaats van meester Clint in moet gaan nemen.
Daarvoor zijn wij nog op zoek naar een nieuwe collega. Bij voorkeur een fulltime leerkracht
maar twee parttimers zijn ook welkom.
U kunt ons daarbij helpen door de volgende link te delen op facebook: vacature groep 6
Naast de vacatures die zijn ontstaan door het vertrek van een aantal collega’s is er ook extra
formatie ruimte gekomen door een lichte groei van het aantal leerlingen en extra investeringen van
het bestuur. Met deze extra formatie hebben wij ook Nathalie Opdam en Robert Breukers aan de

school kunnen verbinden. Nathalie gaat fulltime lesgeven in groep 1/2D waardoor juf Jeanet en juf
Michelle extra ondersteuning aan hun bouw kunnen geven.
Robert Breukers komt het team van onderwijsassistenten versterken gedurende 5 dagen per
week.

Verdeling groepen 2020-2021
Wie gaan er volgend jaar lesgeven aan de verschillende groepen:
Groep 1/2A
Groep 1/2B
Groep 1/2C
Groep 1/2D
Groep 1/2E


juf Laure van der Velden
juf Andrea Auer
juf Monique Luiten
juf Nathalie Opdam
juf Marja Diependaal (ma, di, wo) / juf Bianca Pronk (do, vrij)

De kinderen in de A klassen blijven A, en de B klassen blijven B (3A --> 4A):

Groep 3A juf Elvira (ma, di, woe) / juf Michelle (do, vr)
Groep 3B juf Paulien
Groep 4A juf Monika Hahnemann
Groep 4B juf Karen Beijer (ma, di) / meester Stefan de Jong (wo, do, vrij)
Groep 5A juf Esther Rijken (ma, do, vrij) / juf Marloes Lambriex (di, wo)
Groep 5B juf Annemiek van den Boogaard (ma, di) / juf Yvonne Naaijen (wo, do, vrij)
Groep 6A Vacature
Groep 6B juf Yvonne Lek (di, wo) / juffrouw Ellen Leusink (ma, do, vrij)
Groep 7A meester Jasper van Haaren
Groep 7B juf Loes Augustinus (ma, di, wo, do*) / juf Caroline Audenaert (do*, vrij)
Groep 8A meester Marco Smit
Groep 8B meester Marcel Nelis
*een aantal donderdagen
Onderwijsassistenten:
Juf Sandra, juf Roos, juf Maureen, meester Robert, meester Jeffrey, juf Margot.
Vakdocenten:
Meester Patrick (gym groep 1 t/m 8, ma t/m vr)
Juf Herma (muziek op ma)
Juf Marloes (beeldende vorming op do/vr)
Juf Wendy (flexklas op di/woe)
Intern begeleiders:
Juf Wendela (groep 1 t/m 4)
Juf Caroline (groep 5 t/m 8)
Directie:
Meester Antoine (ma t/m do)
Juf Barbara (woe/do)
Ondersteuning:
Meester Wali (ma, woe, vr)
Juf Marion (ma, di, do)
Juf Michelle (woe)
Juf Jeanet (ma, di, do, vr)
Juf Yvonne N. ICT
Volgende week ontvangen de ouders van de leerlingen van de groepen 2 de verdeling van de
leerlingen over de nieuwe groepen 3.

In het informatieboekje, dat u ontvangt voor de zomervakantie, vindt u alle overige medewerkers
van de Klimop én hun e-mailadressen.

Rapporten mee naar huis
Op de volgende data krijgen de verschillende groepen het rapport mee naar huis.
Op 19 juni de groepen 3, 4 en 5.
Op 29 juni de groepen 6 en 7.
Op 1 juli de groepen 8.

Houdt u aan de Corona afspraken
Sinds afgelopen maandag komen alle leerlingen weer naar school. Het naar binnen en naar buiten
gaan verloopt soepel. Wij zijn blij dat vrijwel iedereen meewerkt aan een soepele gang van zaken.
Wij zien echter wel, en krijgen daar ook opmerkingen over, dat niet alle
ouders zich houden aan de 1,5 meter maatregel.
Het is echt belangrijk dat we dit met z’n allen blijven doen om zo het virus
onder controle te houden.
Daarom het dringende verzoek om op het schoolplein en de paden naar het
schoolplein toe de 1,5 meter maatregel aan te houden.
Op het plein spannen wij gaan linten meer maar trekken wij een lijn op de
tegels. Wilt u daar achter blijven?

Wat gebeurt er nog dit schooljaar en hoe gaat het volgend
schooljaar?
Tot aan de zomervakantie blijven wij het continurooster hanteren.
Er is geen vrije dag voor de leerlingen op maandag 15 juni.
Morgen, vrijdag 12 juni, is er geen vrije vrijdagmiddag voor de groepen 1 t/m 4.
De BBQ voor ouders, leerlingen en het team van de Klimop op 26 juni gaat niet door.
De leerlingen van de groepen 8 voeren de musicals wel op.
Als er vanaf 1 juli 100 personen bij elkaar mogen komen dan mogen de ouders van de leerlingen
van de groep die de musical opvoert hierbij aanwezig zijn. In school kunnen wij zorgen voor de 1,5
meter maatregel.
De musicals voor de beide groepen 8 worden dan opgevoerd op woensdag 1 juli.
Het gezamenlijk aftellen en uitzwaaien op donderdag 2 juli zal niet op de gebruikelijke manier
plaats vinden.
Hoe wij na de zomervakantie het onderwijs gaan organiseren is op dit moment niet bekend. Wij
streven ernaar om u dit voor het begin van de zomervakantie te laten weten. Het is voor iedereen
van belang om te weten of wij dan doorgaan met het continurooster of dat wij weer terug kunnen
naar het normale rooster met de pauzes waarin de leerlingen naar huis gaan of kunnen
overblijven.
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Changes to the Klimop team

A number of colleagues will leave the Klimop at the end of the school year.
They stop working or start working at another school.
In addition, new people will also join the Klimop team.
What will change?
• Miss Kirsten from group 1 / 2A is going to work at another Meerprimair school.
• Miss Petra from group 1 / 2E will work at the Bosbouwers.
• Miss Berdien still provides support to students, but she will retire at the end of this school year.
• Master Clint from group 6A has found a new challenge at primary school 't Joppe in NieuwVennep.
• This also applies to teacher Caro from group 8A. After 15 years of Klimop, she will also make a
new start at 't Joppe.
• After 10 years of Klimop, Miss Renée from group 8B will continue her work at the Bornwater
primary school in Bloemendaal.
Six colleagues who will leave the Klimop with their knowledge and experience. But also another
challenge with a number of new colleagues.
Due to the departure of these colleagues, a number of vacancies have arisen, which we have
almost all filled by now.
• Teacher Laure van der Velden joins group 1 / 2A as a teacher. The parents already know her
because she has already joined this group for several months this school year.
• Miss Bianca will be at the place of Miss Petra in 1 / 2E.
• Master Marcel Nelis will be in group 8B next year and master Marco Smit in group 8A.
• Master Marcel is currently still working on the Klippeholm and Master Marco on the Horizon in
Osdorp.
• Then there is still a teacher who has to take the place of master Clint. For that we are still looking
for a new colleague. Preferably a full-time teacher, but two part-timers are also welcome.
You can help us by sharing the following link on facebook: vacature groep 6
In addition to the vacancies that have arisen due to the departure of a number of colleagues,
additional formation has also been created due to a slight increase in the number of students and
additional investments by the board. With this extra formation we were also able to connect
Nathalie Opdam and Robert Breukers to the school. Nathalie will be teaching full-time in group 1 /
2D, so that Miss Jeanet and Miss Michelle can give extra support to their construction.
Robert Breukers will join the team of teaching assistants 5 days a week.

Distribution of groups 2020-2021
Who will be teaching the different groups next year:
Group 1 / 2A teacher Laure van der Velden
Group 1 / 2B teacher Andrea Auer
Group 1 / 2C teacher Monique Luiten
Group 1 / 2D teacher Nathalie Opdam
Group 1 / 2nd teacher Marja Diependaal (Mon, Tue, Wed) / Miss Bianca Pronk (Thu, Fri)
• The children in the A classes remain A, and the B classes remain B (3A -> 4A):
Group 3A Miss Elvira (Mon, Tue, Wed) / Miss Michelle (Thu, Fri)
Group 3B Miss Paulien
Group 4A teacher Monika Hahnemann
Group 4B teacher Karen Beijer (Mon, Tue) / Master Stefan de Jong (Wed, Thu, Fri)
Group 5A Miss Esther Rijken (Mon, Thu, Fri) / Miss Marloes Lambriex (Tue, Wed)
Group 5B Miss Annemiek van den Boogaard (Mon, Tue) / Miss Yvonne Naaijen (Wed, Thu, Fri)
Group 6A Vacancy
Group 6B Miss Yvonne Lek (Tue, Wed) / Miss Ellen Leusink (Mon, Thu, Fri)
Group 7A master Jasper van Haaren
Group 7B Miss Loes Augustinus (Mon, Tue, Wed, Thu *) / Miss Caroline Audenaert (Thu *, Fri)
Group 8A master Marco Smit
Group 8B master Marcel Nelis

* some Thursdays
Teaching assistants:
Miss Sandra, Miss Roos, Miss Maureen, Master Robert, Master Jeffrey, Miss Margot.
Subject teachers:
Master Patrick (gym group 1 to 8, Mon to Fri)
Miss Herma (music on mom)
Juf Marloes (visual training on Thu / Fri)
Miss Wendy (flex class on Tue / Wed)
Internal supervisors:
Miss Wendela (group 1 to 4)
Miss Caroline (group 5 to 8)
Managing board:
Master Antoine (Monday to Thursday)
Miss Barbara (Wed / Thu)
Support:
Master Wali (Mon, Wed, Fri)
Miss Marion (Mon, Tue, Thu)
Miss Michelle (Wed)
Miss Jeanet (Mon, Tue, Thu, Fri)
Next week the parents of the students of the groups 2 will receive the distribution of the students
over the new groups 3.
In the information booklet, which you receive for the summer holidays, you will find all the other
employees of the Ivy and their e-mail addresses.
Take reports home
The various groups will receive the report on the following dates.
On June 19 groups 3, 4 and 5.
On June 29 groups 6 and 7.
On July 1 the groups 8.

Stick to the Corona agreements
All students have been coming back to school since last Monday. Entering
and exiting goes smoothly. We are pleased that almost everyone is involved
in a smooth operation. However, we do see and receive comments about
this, that not all parents adhere to the 1.5 meter measure.
It is really important that we keep doing this together to keep the virus under
control.
Therefore, there is an urgent request to observe the 1.5 meter measure on
the schoolyard and the paths to the schoolyard.
In the square we won’t stretch more ribbons but draw a line on the tiles. Do you want to stay
behind?

What will still happen this school year and how will it be next
school year?
We will maintain the continuous schedule until the summer holidays.
There is no day off for the students on Monday June 15.

Tomorrow, Friday June 12, there will be no free Friday afternoon for groups 1 to 4.
The BBQ for parents, students and the Ivy team on June 26 is canceled.
The students of the groups 8 perform the musicals.
If 100 people are allowed to come together from 1 July, the parents of the students of the group
that performs the musical may be present. In school we can take care of the 1.5 meter measure.
The musicals for both groups 8 will then be performed on Wednesday 1 July.
The joint countdown and goodbye on Thursday 2 July will not take place in the usual way.
It is currently unknown how we will organize education after the summer holidays. We strive to let
you know before the start of the summer holidays. It is important for everyone to know whether we
will continue with the continuous schedule or whether we can return to the normal schedule with
the breaks in which the students go home or can stay over.

