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Zaterdag 20 februari tot en
met zondag 28 februari
krokusvakantie

Afscheid genomen van meester Jeffrey
Vandaag hebben wij afscheid genomen van meester Jeffrey.
Vanaf februari vorig jaar heeft hij ons team versterkt als
onderwijsassistent. Dat was mogelijk door tijdelijke vacature
ruimte.
Voor de school was Jeffrey een welkome aanvulling. Het
afgelopen jaar heeft hij veel ondersteund in de middenbouw
groepen. Tijdens de lockdown konden wij de kinderen in de
noodopvang verdelen per groep door zijn inzet. Daarnaast
was hij verantwoordelijk voor het uitlenen en innemen van
de Chromebooks die wij tijdens de lockdown periodes
hebben uitgeleend en heeft hij veel ondersteund bij de inzet
van computers en digiborden en in de bibliotheek.
Daarnaast was hij ook een gezellige collega die wij gaan
missen. Wij bedanken hem voor zijn inzet het afgelopen jaar
en wensen hem veel succes en plezier bij zijn verdere
carrière in het onderwijs.

Juffrouw Sabrine stelt zich aan u voor
Vanaf 1 april komt juffrouw Sabrine het team van de Klimop versterken. Zij gaat op
maandag en dinsdag les geven aan groep 4B in plaats van juffrouw Karen Beijer die vanaf
1 april les gaat geven aan de Flexklas op onze school.
Via de volgende link stelt juffrouw Sabrina zich aan u voor: Sabrina

Wilt u helpen bij het continurooster
Op onze oproep van vorige week hebben 11
ouders gereageerd. Dat is nog niet voldoende
om eventuele pauzes van de kinderen op te
lossen met vrijwilligers. Daarom hierbij nog één
keer een herhaalde oproep.
Vanaf vorige 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.

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
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Goodbye to Master Jeffrey
Today we said goodbye to Master Jeffrey.
From February last year, he has strengthened our team as a
teaching assistant. This was possible due to temporary
vacancy space.
Jeffrey was a welcome addition to the school. In the past
year he has supported a lot in the middle classes. During the
lockdown, we were able to divide the children in the
emergency shelter per group by his efforts. In addition, he
was responsible for lending and collecting the Chromebooks
that we lent out during the lockdown periods and he
supported a lot with the use of computers and IWBs and in
the library.
He was also a pleasant colleague that we will miss. We
thank him for his efforts over the past year and wish him
every success and pleasure in his further career in
education.

Miss Sabrine introduces herself
From April 1, Miss Sabrine will join the Ivy team. She will be teaching group 4B on
Mondays and Tuesdays instead of Miss Karen Beijer, who will be teaching the Flex class
at our school from April 1.

Via the following link Miss Sabrina introduces herself: Sabrina

Would you like to help with the continuous timetable
11 parents responded to our call last week.
That is not enough to solve any breaks the
children have with volunteers. Therefore,
herewith one more repeated call.
From last week, we will be working,
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 in class with the teachers.
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 parents who would like to help with the surveillance of 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.
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

