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Ondanks koude start goed begonnen
Op twee groepen na zijn alle klassen afgelopen maandag weer begonnen. Twee
leerkrachten waren niet in staat naar school te komen en hebben nog een dag online les
gegeven.
Dinsdag waren we weer geheel compleet.
Het was een mooie start die extra kleur kreeg door het bijzondere winterweer.
Kinderen, ouders en leerkrachten waren blij om elkaar weer na zo’n lange tijd te zien.
Het was wel weer even wennen in de klas na dat men elkaar 7 weken niet echt had
gezien.
Het is daarom ook belangrijk dat wij niet alleen aandacht besteden aan de verschillende
vakken maar dat we ook ruim de tijd nemen om kinderen hun verhaal te laten vertellen en
van de groep weer een groep kunnen maken.
De afgelopen weken hebben veel mensen het extra druk gehad. Veel ouders moesten
hun kinderen helpen met het huiswerk maar hadden daarnaast ook nog hun eigen werk.
Dat is niet altijd goed te combineren.
Wij begrijpen dat u blij bent dat uw kind weer naar school kan gaan. Wij willen u bedanken
voor alle inspanningen die u thuis heeft geleverd om uw kind(eren) zoveel mogelijk te
ondersteunen bij het schoolwerk.
Voor leerkrachten is het ook een pittige tijd geweest. Een aantal van hen heeft zelf ook
nog kinderen die zij tussendoor moesten begeleiden.
Wat veel werd ervaren is dat je de hele dag “aan stond.” Normaal gesproken ga je van je
werk naar huis en kan je werk en privé scheiden. Nu was dat veel moeilijker omdat je alles
vanuit huis moest doen en er altijd nog wel iets te doen was.
’s Morgens, en soms ook ’s middags, was je een aantal uren online en daarna moest je
voorbereidingen treffen voor de volgende dag. Er zijn veel filmpjes gemaakt. Dat zagen
veel mensen als een voordeel want dan kon je thuis kijken wanneer je dat uitkwam.
Een nadeel daarvan is weer dat je niet kunt controleren of de kinderen de filmpjes ook
hadden bekeken en of alles over was gekomen.
We zijn niet ervaren in online lesgeven maar we worden er wel steeds beter in. Maar wat
bij groep 7 werkt, werkt niet bij groep 3 of bij groep 1. Je bent dus voortdurend op zoek
naar wat wel werkt.
De ene ouder is blij als we precies om half negen starten maar voor de andere is dat weer
heel onhandig omdat hij/zij dan ook moet inloggen op het werk.

De MR heeft u ook nog gevraagd naar uw ervaringen met het online lesgeven. Zes ouders
hebben hierop gereageerd. Wij hebben de opmerkingen verzameld en zullen deze
bewaren.
Mocht er een derde lockdown komen, wat niemand hoopt, dan zijn we daar steeds beter
op voorbereid.
Ik wil u en het team van de Klimop bedanken voor alles wat er de afgelopen weken is
gerealiseerd bij het zo goed mogelijk les geven aan de leerlingen.

Wilt u helpen bij het continurooster
Vanaf deze week werken wij, voorlopig
tijdelijk, met een continurooster. Dat doen wij
om bewegingen van ouders van en naar
school tot een minimum te beperken.
Wij kunnen dit organiseren dankzij de
medewerking van Happykids.
Zij stellen dagelijks zes medewerkers
beschikbaar die met de kinderen buiten gaan
spelen nadat de kinderen in de klas met de
leerkrachten hebben gegeten.
Telkens speelt een aantal groepen een half uur buiten onder begeleiding van de
medewerkers van Happykids. Gedurende dit half uur hebben de leerkrachten zelf
lunchpauze.
Happykids doet dit momenteel gratis. Dat kunnen zij uiteraard niet blijven doen.
De kosten voor deze opvang bedragen zo’n € 60.000 op jaarbasis.
Over dat geld beschikken wij niet. Als wij dit als school zouden moeten bekostigen moeten
wij hiervoor een hele formatieplaats inleveren. In de praktijk betekent dat een leerkracht
minder en/of inleveren op de ondersteuning door onderwijsassistenten of vakleerkrachten.
In beide gevallen is er minder aandacht voor het onderwijs.
Daarom zijn wij aan het bekijken of het toezicht ook kan plaats vinden met vrijwilligers.
Deze krijgen dan een vrijwilligers vergoeding die lager is dan wat wij anders zouden
moeten betalen.
Om te bepalen of dit een mogelijkheid is doe ik hierbij een vrijblijvende oproep aan u.
Zijn er ouders die op een of meerdere dagen zouden willen helpen bij het surveilleren op
het schoolplein? U ontvangt hiervoor een vrijwilligersvergoeding van € 5,00 per uur.
Het deelnemen aan deze inventarisatie verplicht u nog tot niets. Wij willen eerst
onderzoeken of er voldoende vrijwilligers zouden zijn.
Deze inventarisatie is tevens van groot belang om te bekijken of een continurooster
eventueel in de toekomst kan worden ingevoerd.
U kunt reageren door te klikken op de volgende link: Inventarisatie vrijwilligers.

Op tijd beginnen
Het is belangrijk dat wij op tijd kunnen beginnen. Daarom vragen wij u
om uw kinderen op tijd naar school te brengen of te sturen.
De inlooptijd voor de groepen 1 t/m 4 is tussen 8.15 uur en 8.25 uur en
om 8.25 uur moeten de lessen beginnen.
De inlooptijd voor de groepen 5 t/m 8 is van 8.25 uur tot 8.35 uur en om
8.35 uur moeten de lessen van deze groepen starten.
Bij aanvang van de lessen moeten de kinderen in de klas zijn.
Als uw kind niet naar school kan komen omdat het ziek is willen wij dat graag voor
aanvang van de lessen weten. U kunt ziekmeldingen telefonisch doorgeven via nummer
023-5613216

Studiedagen die niet doorgaan
Omdat de afgelopen weken er lestijd verloren is gegaan door de lockdown hebben wij een
aantal studiedagen geannuleerd waardoor wij extra les kunnen geven.
De volgende studiedagen worden gewone lesdagen:
Vrijdag 19 februari, maandag 1 maart en maandag 21 juni.

Flexklas start weer op maandag 12 april
Op maandag 12 april starten wij weer met de Flexklas. Juf Karen Beijer gaat de leerlingen
van deze groep les geven. Het heeft even geduurd omdat wij op zoek moesten naar een
vervanger voor juffrouw Karen in groep 4B op maandag en dinsdag. Inmiddels hebben wij
een geschikte opvolger gevonden en binnenkort stellen wij onze nieuwe collega aan u
voor.

Wanneer krijgt uw kind het rapport mee?
In verband met de lockdown van de afgelopen weken hebben wij besloten om de
rapporten enkele weken later mee te geven. Op die manier kunnen wij meer data
verzamelen om met u te delen.
Het rapport voor de groepen 3 t/m 8 geven wij mee op donderdag 1 april. Dit is geen grap.
Vanaf dinsdag 6 april zullen er online oudergesprekken zijn.
Het intekenen hiervoor kunt u doen vanaf maandag 29 maart.

Citotoets periode
Als er geen lockdown periode zou zijn geweest hadden wij de cito
toetsen in de groepen 3 t/m 8 afgenomen vanaf 20 januari. Omdat
leerlingen toch onderwijs hebben gemist en wij hen eerst weer een
paar weken les willen geven in school gaan wij de toetsen pas
afnemen vanaf maandag 8 maart.

ICT-Migratie door Cloudwise
Onze school gaat voor het ICT-beheer migreren naar een nieuwe omgeving. De migratie
en het beheer van deze omgeving wordt gedaan door Cloudwise. Voor meer informatie
over Cloudwise kunt u eens kijken op www.cloudwise.nl
Op woensdag 24 februari, in de vakantie, zal de migratie plaatsvinden.
Na deze dag is de school omgezet naar de COOL omgeving van Cloudwise. Alle
leerlingen en medewerkers zullen gebruik blijven maken van Microsoft 365.
Wat dit betekent voor uw kind kunt u vinden via de volgende link:
Migratie naar Cloudwise info voor ouders

Graag dit pad zoveel mogelijk vrij houden
Elke ochtend komen er tientallen kinderen en ouders over dit pad
naar school. Wij vragen u om niet te blijven staan of wachten op dit
pad waardoor u het lastiger maakt voor andere ouders om 1,5
meter afstand te houden.
Breng uw kind naar school en ga zelf zo snel mogelijk weer naar
huis of uw werk.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.

Heeft u nog een oplader van een Chromebook

Deze week zijn alle Chromebooks weer ingeleverd. Wij missen echter nog twee opladers?
Heeft u misschien nog een oplader thuis liggen? Wilt u die dan zo snel mogelijk inleveren
op school? Bij voorbaat dank.
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Started well despite a cold start
Except for two groups, all classes started again last Monday. Two teachers were unable to
come to school and taught online for another day.
On Tuesday we were completely complete again.
It was a nice start that got extra color due to the special winter weather.
Children, parents and teachers were happy to see each other again after such a long time.
It took some getting used to in class after not really seeing each other for 7 weeks.
It is therefore important that we not only pay attention to the different subjects, but that we
also take ample time to let children tell their story and to make the group a group again.
Many people have been extra busy in recent weeks. Many parents had to help their
children with the homework but also had their own work. That is not always easy to
combine.
We understand that you are happy that your child can go back to school. We would like to
thank you for all the efforts you have made at home to support your child (ren) as much as
possible with their schoolwork.
It has also been a tough time for teachers. A number of them also have children that they
had to supervise in between.
What was often experienced is that you were "on" all day long. Normally you go home
from work and you can separate work and private life. Now it was much more difficult
because you had to do everything from home and there was always something to do.
In the morning, and sometimes even in the afternoon, you were online for a few hours and
then you had to prepare for the next day. Many videos have been made. Many people saw
that as an advantage because then you could watch at home when it suited you.
A disadvantage of this is that you cannot check whether the children had also watched the
videos and whether everything had happened.
We are not experienced in online teaching, but we are getting better at it. But what works
in group 7 does not work in group 3 or group 1. So you are constantly looking for what
works.
One parent is happy when we start exactly at half past eight, but for the other it is very
inconvenient because he / she has to log in at work.
The MR has also asked you about your experiences with online teaching. Six parents
responded to this. We have collected the comments and will keep them.
Should there be a third lockdown, which no one hopes, we will be better prepared for it.
I would like to thank you and the Klimop team for everything that has been achieved in
recent weeks in teaching the students as well as possible.

Would you like to help with the continuous timetable
From this week onwards, we will work,
temporarily, with a continuous schedule. We
do this to minimize the movements of parents
to and from school.
We can organize this thanks to the
cooperation of Happykids.
They make six employees available every day
to play with the children outside after the
children have eaten with the teachers in class.
Each time a number of groups play outside for
half an hour under the supervision of
Happykids employees. During this half hour the teachers have their own lunch break.
Happykids currently does this for free. Of course they cannot continue to do that.
The costs for this care amount to approximately € 60,000 on an annual basis.
We do not have that money. If we had to pay for this as a school, we would have to give
up a whole formation place for this. In practice, this means that a teacher makes less and /
or sacrifices support from teaching assistants or subject teachers. In both cases less
attention is paid to education.
That is why we are looking at whether the supervision can also take place with volunteers.
These will then receive a voluntary compensation that is lower than what we would
otherwise have to pay.
To determine whether this is a possibility, I hereby make a no-obligation call to you.
Are there any parents who would like to help supervise the schoolyard on one or more
days? You will receive a voluntary allowance of € 5.00 per hour for this.
Participation in this inventory does not commit you to anything. We first want to investigate
whether there would be enough volunteers.
This inventory is also very important to see whether a continuous timetable can possibly
be introduced in the future.
You can respond by clicking on the following link: Inventarisatie vrijwilligers.

Start on time
It is important that we can start on time. That is why we ask you to send
your children to school on time.
The entry time for groups 1 to 4 is between 8.15 am and 8.25 am and
classes must start at 8.25 am.
The entry time for groups 5 to 8 is from 8.25 am to 8.35 am and the
lessons of these groups must start at 8.35 am.
At the start of the lessons, the children must be in the classroom.
If your child cannot come to school because it is ill, we would like to
know before the lessons start. You can report sick by telephone via number 023-5613216

Study days that do not take place
Because class time has been lost due to the lockdown in recent weeks, we have canceled
a number of study days so that we can give extra lessons.
The following study days become regular teaching days:
Friday February 19, Monday March 1 and Monday June 21.

Flex class starts again on Monday April 12
On Monday April 12 we will start again with the Flex class. Miss Karen Beijer will teach the
students of this group. It took a while because we had to look for a replacement for Miss

Karen in group 4B on Monday and Tuesday. We have now found a suitable successor and
we will soon introduce our new colleague to you.

When will your child receive the report?
Due to the lockdown of recent weeks, we have decided to provide the reports a few weeks
later. That way we can collect more data to share with you.
We will hand over the report for groups 3 to 8 on Thursday 1 April. This is not a joke.
From Tuesday, April 6, there will be online parent meetings.
You can register for this from Monday 29 March.

Cito test period
If there had not been a lockdown period, we would have administered
the cito tests in groups 3 to 8 from 20 January. Because pupils have
missed education and we first want to teach them in school for a few
weeks, we will only take the tests from Monday 8 March.
ICT Migration by Cloudwise
Our school will migrate to a new environment for IT management. The migration and
management of this environment is done by Cloudwise. For more information about
Cloudwise, please visit www.cloudwise.nl
The migration will take place on Wednesday February 24, during the holidays.
After this day, the school was converted to the COOL environment of Cloudwise. All
students and staff will continue to use Microsoft 365.
You can find out what this means for your child via the following link:
Migratie naar Cloudwise info voor ouders

Please keep this path clear as much as possible
Every morning dozens of children and parents come to school
on this path. We ask you not to stop or wait on this path, which
will make it more difficult for other parents to keep 1.5 meters
away.
Take your child to school and return home or work as soon as
possible.
Thank you very much for your cooperation.

Do you have another charger from a Chromebook
All Chromebooks have been returned this week. However, we
are still missing two chargers? Perhaps you still have a charger
at home? Do you want to hand it in at school as soon as
possible? Thanks in advance.

