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Graag voldoende afstand houden
Ook in school doen wij er alles aan om de verspreiding van het
virus te voorkomen. Daarmee voorkomen wij dat wij groepen
naar huis moeten sturen die vervolgens 10 dagen in
quarantaine moeten.
Niemand zit te wachten op een volgende lockdown en opnieuw
een lange periode van thuisonderwijs.
Het is daarom van groot belang dat u meewerkt aan het 1,5
meter afstand houden en het dragen van mondkapjes waar dat noodzakelijk maar ook
wenselijk is. Als u toch in gesprek gaat met andere ouders draagt u dan alstublieft een
mondkapje.

Kinderen met klachten blijven thuis
Nu er regelmatig ook kinderen de diagnose Covid 19 krijgen moeten wij strenger zijn op
kinderen die naar school komen maar enigszins verkouden zijn of andere klachten
hebben.
Als uw kind ziek is blijft het thuis. Dat geldt ook voor een snottebel. Uw kind moet
tenminste 24 uur klachtenvrij zijn voordat hij/zij weer school mag komen.
Laat uw kind testen bij twijfel.

Wie kan ons helpen aan paastakken?
In de periode naar Pasen willen wij graag de school wat gezelliger
maken met paastakken.
Echter onze vaste leverancier heeft zijn boom omgehakt en onze
eigen boom heeft nog niet voldoende takken. Daarom de vraag aan
ouders wie ons kan helpen aan paastakken.
U kunt naar school bellen of uw reactie mailen naar info@bsklimop.nl

Een vraag vanuit uw gemeente:
Wat voor stadscentrum moet Stadscentrum Hoofddorp zijn?
Er gaat veel gebeuren in het centrum van Hoofddorp. Hoe ziet het stadscentrum er in de
toekomst uit? Wat voor stadscentrum moet het zijn? En wat moet daarvoor gebeuren? Dat
beschrijft de Visie Stadcentrum Hoofddorp. Het college van B&W heeft de concept-visie
vastgesteld. De gemeente nodigt iedereen uit die in het centrum van Hoofddorp woont,
werkt of het bezoekt, om hierop te reageren. Dat kan t/m 4 april. Lees wat er in de
concept-visie beschreven staat en hoe u kunt reageren op de website van Stadscentrum
Hoofddorp. https://haarlemmermeergemeente.nl/stadscentrum-hoofddorp/visie

Fietsen die achterblijven

Bijna dagelijks gebeurt het dat er, na school, fietsen achterblijven op het schoolplein. Deze
fietsen lopen, helaas, een grote kans op vernieling of diefstal. Let daarom op de fiets van
uw kind.
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Please keep enough distance
We also do everything we can in school to prevent the spread
of the virus. This prevents us from having to send groups
home that then have to be quarantined for 10 days.
Nobody wants another lockdown and another long period of
homeschooling.
It is therefore very important that you cooperate in keeping a
distance of 1.5 meters and wearing mouth masks where
necessary but also desirable. If you do talk to other parents,
please wear a mouth cap.

Children with complaints stay at home
Now that children are regularly diagnosed with Covid 19, we have to be stricter on children
who come to school but have a cold or other complaints.
If your child is sick, it will stay at home. That also applies to a snottebell. Your child must
be free of complaints for at least 24 hours before he / she can return to school.
If in doubt, have your child tested.

Who can help us with Easter branches?
In the period to Easter we would like to make the school a bit more
fun with Easter branches.
However, our regular supplier has cut his tree and our own tree
does not yet have enough branches. Therefore the question to
parents who can help us with Easter branches.
You can call the school or email your reaction to info@bs-klimop.nl

A question from your municipality:
What kind of city center should Hoofddorp City Center be?
A lot is going to happen in the center of Hoofddorp. What will the city center look like in the
future? What kind of city center should it be? And what must be done for that? That
describes the Vision Hoofddorp City Center. The Municipal Executive has established the
draft vision. The municipality invites everyone who lives, works or visits the center of
Hoofddorp to respond to this. That is possible until April 4. Read what is described in the
concept vision and how you can respond to the website of City Center Hoofddorp.
https://haarlemmermeergemeente.nl/stadscentrum-hoofddorp/visie

Bicycles that are left behind
Almost every day it happens that, after school, bicycles are left behind in the schoolyard.
Unfortunately, these bicycles run a high risk of destruction or theft. Therefore, pay
attention to your child's bicycle.

