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Online lesgeven, hoe gaat dit?
Inmiddels is het nieuwe jaar alweer bijna 4 weken oud en zitten we nog midden in een
lockdown.
U heeft het nog steeds extra druk omdat u uw eigen werk moet doen maar ook de gehele
dag de zorg heeft voor uw kind(eren).
Wij zorgen dagelijks voor zo’n 50 à 60 kinderen op school met onze ondersteuners en de
leerkrachten zijn thuis bezig met het online lesgeven.
De medezeggenschapsraad wil graag van u weten hoe u het online lesgeven ervaart.
Wat gaat goed, waar loopt u tegen aan en wat zou mogelijk beter kunnen?
U kunt uw reacties mailen naar de medezeggenschapsraad:
1. Per email: mr@bs-klimop.nl
2. Telefonisch: mail uw telefoonnummer naar mr@bs-klimop.nl waarna leden van de
MR contact met u zullen opnemen.
Namens de MR alvast dank voor uw reactie.
Met vriendelijke groet,
Rutger Steenbrink, voorzitter medezeggenschapsraad

Hoe ziet de toekomst eruit?
Wij hopen van harte dat we weer open kunnen op maandag 8 februari. Dat zal echter
afhankelijk zijn van de ontwikkelingen in het land.
Wij verwachten volgende week weer een persconferentie waarop bekend gemaakt zal
worden of en wanneer de basisscholen weer open mogen gaan.
Tot die tijd zullen we het vol moeten houden.
Wij zijn heel tevreden met de manier waarop het ophalen van de spullen is gegaan.
Ouders hebben zich aan de tijden gehouden waardoor het absoluut niet druk was in en om
de school en alle veiligheidsafspraken goed nageleefd konden worden. Heel veel dank
daarvoor.
Voor dit schooljaar hebben wij afgesproken dat wij geen studiedagen meer zullen
organiseren onder schooltijd zodat wij elke dag kunnen gebruiken om les te geven.
De extra vrije dagen op 19 februari, 1 maart en 21 juni komen daarmee te vervallen.
Het project wereldgodsdiensten met als onderwerp de Islam dat wij in april zouden
organiseren hebben wij doorgeschoven naar volgend schooljaar.
Activiteiten als schoolreisje, sportdag, bosdag, kamp groep 8 zullen we stuk voor stuk
bekijken of deze mogelijk zijn binnen het bestaande beleid dat op dat moment geldt.
Want alleen samen krijgen we Corona eronder en moeten we voorlopig nog contacten tot
het absolute minimum beperken.

Afscheid genomen van juffrouw Wendy
Deze week hebben wij, online, afscheid genomen van juffrouw Wendy Schavemaker.
In 2013 is zij bij ons komen werken. Na enkele jaren in groep 3 te hebben gewerkt maakte
zij de overstap naar groep 7 en de laatste twee jaar naar de Flexklas van de Klimop.

Dat heeft zij met heel veel inzet en plezier gedaan. Echter heeft zij in Haarlem een nieuwe
uitdaging gevonden op een andere school.
Wij wensen haar heel veel plezier en succes op haar nieuwe school.
Haar plaats in de Flexklas wordt overgenomen door juffrouw Karen Beijer. Zij staat nu in
groep 4B. Wij zijn druk bezig om een geschikte vervanger voor haar te vinden. Pas als dat
gelukt is zal zij les gaan geven aan de Flexklas.
Ik wens u veel sterkte en vooral gezondheid in deze moeilijke tijd.
Mede namens het team van de Klimop
Antoine Peters, directeur
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Teaching online, how is this going?
The new year is now almost 4 weeks old and we are still in the middle of a lockdown.
You are still extra busy because you have to do your own work but also take care of your
child (ren) all day long.
We take care of about 50 to 60 children at school every day with our support staff and the
teachers are busy with online teaching at home.
The Participation Council would like to know how you experience online teaching.
What is going well, what are you facing and what could possibly be improved?
You can e-mail your reactions to the participation council:
1. By email: mr@bs-klimop.nl
2. By telephone: email your telephone number to mr@bs-klimop.nl , after which members
of the MR will contact you.
On behalf of the MR, thank you for your response.
Sincerely,
Rutger Steenbrink, chairman of the participation council

What does the future look like?
We sincerely hope that we can open again on Monday, February 8. However, that will
depend on developments in the country.
We expect another press conference next week at which it will be announced whether and
when the primary schools can reopen.
Until then we will have to keep it up.
We are very satisfied with the way in which the items were collected. Parents kept to the
times so that it was absolutely not busy in and around the school and all safety
agreements could be properly observed. Thank you very much for that.
For this school year we have agreed that we will no longer organize study days during
school hours so that we can use every day to teach.
The extra days off on February 19, March 1 and June 21 will therefore be canceled.
The project world religions with the subject Islam that we would organize in April, we have
moved to the next school year.
Activities such as a school trip, sports day, forest day, group 8 camp will be examined
individually to see if these are possible within the existing policy that applies at that time.
Because only together will we get Corona under it and we still have to keep contacts to the
absolute minimum for the time being.

Goodbye to Miss Wendy

This week we said goodbye to Miss Wendy Schavemaker online.
She joined us in 2013. After working in group 3 for several years, she switched to group 7
and the last two years to the Ivy Flex class.
She did this with a lot of dedication and pleasure. However, she has found a new
challenge at another school in Haarlem.
We wish her a lot of fun and success at her new school.
Her place in the Flex class is taken over by Miss Karen Beijer. She is now in group 4B. We
are working hard to find a suitable replacement for her. Only when she succeeds will she
start teaching the Flex class.
I wish you much strength and, above all, health in these difficult times.
Also on behalf of the Ivy team
Antoine Peters, principal

