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Het schooljaar zit erop, wij wensen u een fijne vakantie
Het schooljaar zit erop. Een wat voor schooljaar. In de 39 jaar dat ik in het onderwijs zit heb ik nog
nooit meegemaakt dat kinderen meer dan een dag niet naar school konden komen in verband met
bijzondere omstandigheden. En dit schooljaar konden leerlingen plotseling maanden niet naar
school komen.
U thuis en wij op school moesten gaan improviseren. Van leerkrachten werden ICT vaardigheden
gevraagd die zij op dat moment nog niet hadden en u moest thuis met uw kind aan de slag en
moest daarbij ook nog eens uw werk thuis doen.
Dat was een enorme opgave voor iedereen. Maar het is goed gegaan. Wij hebben niet de indruk
gekregen dat de leerlingen er veel last van hebben gehad.
Ik wil u heel erg bedanken voor al het werk, dat u thuis, namens ons, met uw kind heeft gedaan.
Twee groepen acht hebben we gisteren de school “uitgeschopt”. Ook dat ging anders dan normaal
maar het was een mooi feestje waarbij de ouders toch nog naar de musical van hun kind konden
komen kijken. Tussen de musicals door hebben de leerlingen met elkaar genoten van een BBQ.
De laatste weken waren weer redelijk normaal. Alle groepen weer vol en lekker aan het werk.
U mocht helaas de school niet in en ik ben bang dat dat ook na de vakantie voorlopig nog niet
mag.
Wij hebben vorige week afscheid genomen van zes collega’s en
intussen ook weer kennis gemaakt met 6 nieuwe collega’s die zich
vorige week in de nieuwsbrief aan u hebben voorgesteld.
Om het vreemde schooljaar toch op een leuke manier af te sluiten
heeft de ouderraad vandaag voor een ijscokar gezorgd. Alle
leerlingen konden daar een ijsje gaan halen.

Aftellen en uitzwaaien ging ook niet vandaag en daarom wens ik u via deze nieuwsbrief een heel
fijne vakantie. Wees extra voorzichtig en zorg er vooral voor dat u uitgerust en gezond weer terug
komt op school.
Wij sluiten morgen de school en hopen u allemaal weer te zien op maandag 17 augustus.
Mede namens het team van de Klimop,
Antoine Peters, directeur

Wasouders gezocht
Een aantal ouders verzorgt elk jaar de schoolwas (handdoeken, theedoeken etc.). We zijn voor het
volgend schooljaar nog op zoek naar enkele ouders die mee willen helpen met het verzorgen van

de schoolwas. Het gaat om ongeveer 8 x per jaar een zak met wasgoed meenemen. Als u zich wilt
aanmelden om te helpen kunt u mailen naar juf Ellen(E.leusink@bs-Klimop.nl ) of juf Marja
(M.Diependaal@bs-Klimop.nl). Alvast bedankt!

Errata kalender
In de kalender die u deze week mee huis heeft gekregen zit een foutje. In de kalender staat 25 juni
’s middags vrij en in de tekst eronder staat 18 juni ’s middags vrij.
Het moet zijn vrijdagmiddag 25 juni vrij.

Het bestuur van Meerprimair wenst u ook een fijne vakantie
Het College van Bestuur van Meerprimair wenst u ook een fijne vakantie.
Zij hebben een brief voor u die u kunt lezen door te klikken op de volgende link: Brief Meerprimair
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The school year is over, we wish you a happy holiday
The school year is over. What a school year. In the 39 years that I have been in education, I have
never experienced that children could not come to school for more than a day due to special
circumstances. And this school year, students suddenly couldn't attend school for months.
You at home and we at school had to improvise. Teachers were asked for ICT skills that they did
not have at the time and you had to work with your child at home and also had to do your work at
home.
That was a huge task for everyone. But it went well. We have not got the impression that the
students have had a lot of trouble.
I would like to thank you very much for all the work you have done with your child at home on our
behalf.
We “kicked out” two groups of eight yesterday. That also went differently than usual but it was a
nice party where the parents could still watch the musical of their child. In between the musicals,
the students enjoyed a BBQ together.
The last few weeks were back to normal. All groups back to work and full of fun.
Unfortunately you were not allowed to enter the school and I am afraid that even after the holidays
this is not yet allowed.
We said goodbye to six colleagues last week and have also met 6 new colleagues who introduced
themselves to you in the newsletter last week.
To end the strange school year in a nice way, the parents' council
provided an ice cream cart today. All students could get an ice
cream there.

Counting down and waving goodbye was not possible today and
that is why I wish you a very nice holiday through this newsletter.
Be extra careful and especially make sure you return to school
rested and healthy.
We close the school tomorrow and hope to see you all again on
Monday 17 August.
Also on behalf of the Klimop team,

Antoine Peters, principal

Wash parents wanted
A number of parents take care of the school laundry (towels, tea towels, etc.) every year. For the
next school year we are still looking for some parents who want to help take care of the school
washing. It is about 8 times a year bring a bag of laundry. If you want to register to help you can
send an email to Miss Ellen (E.leusink@bs-Klimop.nl) or Miss Marja (M.Diependaal@bsKlimop.nl). Thanks in advance!

Errata calendar
There is a mistake in the calendar that you received this week. The calendar is June 25 at noon
and the text below is June 18 at noon.
It must be Friday afternoon, June 25, free.

The Meerprimair board also wishes you a happy holiday
The Meerprimair Executive Board also wishes you a happy holiday.
They have a letter for you that you can read by clicking on the following link: Letter Meerprimair

