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Data om te onthouden
Vrijdagmorgen 22 januari
lesmaterialen ophalen op
school

see further for English
Ophalen schoolmaterialen
Aanbod hockeyclub de Reigers

Ophalen van schoolmaterialen
Beste ouders,
Nu de lockdown periode is verlengd en de kinderen langer door moeten gaan met
thuisonderwijs, zijn er extra materialen nodig die nu nog op school liggen. Morgen,
vrijdagochtend 22 januari, kunnen er materialen voor de groepen 1/2 en 4 t/m 8 opgehaald
worden. Voor de groepen 4 t/m 8 liggen die in de eigen klas, voor de groepen 1 en 2
liggen die in de aula. De groepen 3 hebben al eerder deze week materiaal opgehaald.
Let op: wij verwachten 1 persoon per gezin, dit kan in de hogere groepen de leerling zijn
óf de ouder. Samenscholen/kletsen is helaas nog steeds niet toegestaan. Dit i.v.m.
besmettingsgevaar. Mocht u verkouden zijn, kom dan niet zelf.
Neemt u een tas mee voor de materialen?
Wilt u binnenkomen via de hoofdingang op het grote plein en de school weer verlaten via
de patio zo hoeft inkomend en uitgaand verkeer elkaar niet tegen te komen.
In school is een mondkapje verplicht.
Om te voorkomen dat het te druk wordt in school, zullen we tijdblokken maken waarin het
werk opgehaald kan worden.
8.30 - 09.00 uur: Achternamen van de kinderen beginnend met de letter A en B
9.00 -10.00 uur: C, D, E, F
10.00 -10.30 uur: G, H
10.30 - 11.00 uur: J,K, L
11.00 -11.30 uur: M,N, O, P
11.30 - 12.00 uur: R, S
12.00 - 12.30 uur: U, V
12.30 - 13.00 uur: W, X, Y, Z
In uiterste nood kan het ook op maandag 25 januari. Daar zult u dan eerst een afspraak
voor moeten maken via info@bs-klimop.nl
Tot slot willen wij alle ouders en kinderen veel succes en gezondheid toewensen voor de
komende periode. We weten dat deze situatie voor niemand makkelijk is en we hopen dan
ook van harte dat wij de leerlingen op 8 februari weer mogen verwelkomen.
Het team van de Klimop

Aanbod van Hockey club de Reigers
Het zijn pittige tijd voor iedereen maar zeker ook voor
de kinderen. Ze hebben thuisonderwijs en veel
binnensporten mogen niet doorgaan. Dit terwijl sporten
en bewegen zo belangrijk zijn voor kinderen. Samen
met leeftijdsgenoten bewegen is gezellig en goed voor
ieder kind. Daarom hebben wij als hockeyvereniging
besloten alle kinderen een laagdrempelig aanbod te
doen. Naast 2 gratis proeftrainingen kunnen kinderen daarna een strippenkaart
aanschaffen; 6 trainingen voor € 15,00, zonder verdere verplichtingen tot lidmaatschap.
Wij rennen en trainen lekker buiten op onze velden, heel coronaproof !
Hockeyen kan vanaf 5 jaar, dus het aanbod geldt voor groep 2 t/m 8
Opgeven kan via:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwVpZKIao5vAMNle1tqhC4m1ZLNpvGJpn0
xiEg8BYB_RcIng/viewform
Voor informatie mailen aan: proeftraining@mhcdereigers.nl
Met vriendelijke groet,
MHC de Reigers

Collection of school materials
Dear parent / carer,
Now that the lockdown period has been extended and the children have to continue with
home education for longer, extra materials are needed that are still in school. Tomorrow,
Friday morning 22 January, materials for groups 1/2 and 4 to 8 can be collected. For
groups 4 to 8 they are in their own classroom, for groups 1 and 2 they are in the
auditorium. Groups 3 have already collected material earlier this week.
Please note: we expect 1 person per family, in the higher groups this can be the student or
the parent. Unfortunately, gathering / chatting is still not allowed. This because of
contamination risk. If you have a cold, don't come yourself.
Do you bring a bag for the materials?
Do you want to enter through the main entrance on the main square and exit the school
through the patio so that incoming and outgoing traffic does not have to meet.
A mouth mask is mandatory in school.
To prevent it from getting too busy in school, we will create time blocks in which the work
can be picked up.
8.30 am - 9.00 am: Surnames of the children starting with the letter A and B
9 am-10am: C, D, E, F
10.00-10.30 am: G, H
10.30am - 11am: J, K, L
11am - 11.30am: M, N, O, P
11.30 am - 12.00 pm: R, S
12 noon - 12.30 pm: U, V
12.30 - 13.00 pm: W, X, Y, Z
In extreme emergency it is also possible on Monday, January 25. You will first have to
make an appointment for this via info@bs-klimop.nl

Finally, we wish to wish all parents and children good luck and health for the coming
period. We know that this situation is not easy for anyone and we sincerely hope that we
can welcome the students again on February 8th.
The Klimop Team
Offer of Hockey club de Reigers
These are tough times for everyone, but certainly also
for the children. They are homeschooled and many
indoor sports are not allowed to continue. This while
sports and exercise are so important for children.
Exercising together with peers is fun and good for
every child. That is why we, as a hockey club, have
decided to offer all children an accessible offer. In
addition to 2 free trial training sessions, children can then purchase a strip card; 6 training
courses for € 15.00, without further membership obligations. We run and train outside on
our fields, very corona proof!
You can play hockey from the age of 5, so the offer applies to groups 2 to 8
You can register via:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwVpZKIao5vAMNle1tqhC4m1ZLNpvGJpn0
xiEg8BYB_RcIng/viewform
For information mail to: proeftraining@mhcdereigers.nl
Sincerely,
MHC the Reigers

