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see further for English

Scholen gesloten, onderwijs op afstand
2021 is niet begonnen zoals we graag hadden gewild. De scholen zijn gesloten en u zit met uw
kind(eren) thuis. Daar moet u waarschijnlijk zelf aan het werk maar daarnaast ook nog met uw kind
werken aan het huiswerk. Opnieuw wordt er een zware wissel getrokken op gezinnen met
kinderen.
Wij realiseren ons dat dit in veel gezinnen een stevige opgave is.
Toch vragen wij u om ervoor te zorgen dat uw kind de lessen kan blijven volgen. Lessen die online
worden aangeboden, lessen die via filmpjes worden aangeboden en te werken met de materialen
die uw kind al eerder mee naar huis heeft gekregen.
Alleen zo kunnen we er gezamenlijk voor zorgen dat uw kind voldoende onderwijs krijgt en geen
achterstand op loopt.
We hopen van harte dat we op maandag 18 januari weer fysiek op school kunnen beginnen maar
we moeten er ook rekening mee houden dat het nog langer gaat duren voordat de kinderen weer
in de klas kunnen komen.
Op school vangen wij dagelijks zo’n 40 kinderen op. Daarmee zitten wij echt aan de grenzen van
onze mogelijkheden want voor deze kinderen moeten wij andere mensen inzetten dan onze
leerkrachten. Zij zijn namelijk thuis aan het werk met uw kinderen. Onze onderwijsassistenten,
vakleerkracht, studenten en soms een leerkracht zorgen voor de kinderen op school.
Momenteel zijn er kinderen aangemeld tot en met vrijdag 15 januari.
Als de lockdown langer gaat duren dat tot 18 januari moeten kinderen opnieuw opgegeven
worden voor opvang op school. Het gaat dan om kinderen waarvan beide ouders werkzaam zijn in
vitale beroepen en die daardoor niet thuis bij hun kind kunnen zijn.
Wij blijven terughoudend met de opvang van kinderen omdat inmiddels bewezen is dat ook
kinderen besmet kunnen raken en het virus door kunnen geven aan andere kinderen en, in geval
van opvang op school, ook aan onze medewerkers.
Zo’n 80 Chromebooks hebben wij inmiddels uitgeleend aan gezinnen die thuis niet over een laptop
of pc kunnen beschikken. Helaas hebben wij geen Chromebooks meer beschikbaar om uit te
lenen.
Als wij langer dicht blijven dan 18 januari zullen er weer ophaalmomenten worden georganiseerd.
Daarover zullen de leerkrachten u informeren.
Voor alle leerlingen en voor ouders ter kennisgeving stuur ik u hierbij richtlijnen voor het juiste
gebruik van Teams.
Ik wens u een voorspoedig 2021 waarin we langzamerhand weer naar normaal kunnen.
Ik hoop van harte u en uw kind binnen afzienbare tijd weer in of bij school te ontmoeten.
Met vriendelijke groet,
mede namens het team van de Klimop,
Antoine Peters, directeur

Schools closed, distance education
2021 did not start as we would have liked. The schools are closed and you and your child (ren) are
at home. You probably have to work there yourself, but also work with your child on the homework.
Again, a heavy burden is placed on families with children.

We realize that this is a tough task in many families.
Nevertheless, we ask you to ensure that your child can continue to follow the lessons. Lessons that
are offered online, lessons that are offered via videos and work with the materials that your child
has already been given home.
Only in this way can we jointly ensure that your child receives adequate education and does not fall
behind.
We sincerely hope that we can start physically at school again on Monday January 18, but we also
have to take into account that it will take even longer before the children can return to class.
At school we take care of about 40 children every day. With that we are really at the limits of our
possibilities, because for these children we have to use other people than our teachers. They are
at home working with your children. Our teaching assistants, subject teacher, students and
sometimes a teacher take care of the children at school.
Currently children are registered up to and including Friday January 15th.
If the lockdown is going to last longer than January 18, children will have to be registered again for
daycare at school. This concerns children of which both parents work in vital professions and who
therefore cannot be at home with their child.
We remain reluctant to take care of children because it has now been proven that children can also
become infected and pass on the virus to other children and, in the case of care at school, also to
our employees.
We have now lent some 80 Chromebooks to families who do not have a laptop or PC at home.
Unfortunately, we no longer have any Chromebooks available to borrow.
If we stay closed longer than January 18, pick-up times will be organized again. The teachers will
inform you about this.
I hereby send you guidelines for proper use of Teams for all students and for parents.
I wish you a prosperous 2021 in which we can gradually return to normal.
I sincerely hope to meet you and your child again in or near school in the foreseeable future.
Sincerely,
also on behalf of the Klimop team,
Antoine Peters, director

