Donderdag 18 maart 2021

Klimophetnieuws
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Continurooster tot en met 23 april
Oudere kinderen niet meer met jongere broertjes/zusjes naar binnen
Paasviering en Paaslunch
Leerkrachten blij met orchideeën

Huidige continurooster tot en met 23 april
Het huidige continurooster blijft gehandhaafd tot de voorjaarsvakantie.
Vanaf maandag 10 mei hebben wij weer het oude rooster waarbij de groepen tussen de
middag 1.15 uur pauze hebben en leerlingen naar huis toe kunnen gaan of gebruik
kunnen maken van de tussenschoolse opvang.
Wij hebben met het team ervoor gekozen om het continurooster niet permanent in te
voeren. Wij zullen dat ook op korte termijn niet meer opnieuw gaan overwegen.
We blijven voorlopig wel verschillende inlooptijden houden rond half negen en
verschillende uitlooptijden om 15.15 uur.
De schooltijden vanaf maandag 10 mei zijn als volgt:
Groepen 1 t/m 4: 8.25 uur tot 11.45 uur en 13.00 uur tot 15.10 uur
Op woensdag tot 11.55 uur.
Groepen 5 t/m 8: 8.35 uur tot 11.45 uur en 13.00 uur tot 15.20 uur
Op woensdag tot 12.05 uur.
Indien u op maandag, dinsdag, donderdag of vrijdag gebruik wilt maken van de
tussenschoolse opvang kunt u zich daarvoor opgeven bij Happykids.
U kunt per dag beslissen of u gebruik wilt maken van de TSO. U dient uw kind uiterlijk om
10.00 uur van de betreffende dag aan te melden.
Ga hiervoor naar Happykids Tussenschoolse opvang
De kosten van de TSO bedragen € 2,95 per keer.
Happykids komt met 20 medewerkers naar de Klimop. Tijdens de TSO is er in elk lokaal
een medewerker die eet en drinkt met de kinderen die overblijven. Daarna gaan zij met de
kinderen binnen of buiten spelen. Dat is weersafhankelijk. Om 12.50 uur dragen zij de
leerlingen weer over aan de groepsleerkrachten.

Oudere kinderen niet meer met jongere broertjes/zusjes naar binnen
In verband met de verschillende inlooptijden brengen oudere broertjes/zusjes jongere
broertjes/zusjes naar binnen. Zij blijven echter regelmatig in school “hangen” wat onrust
geeft.
Daarom het vriendelijke verzoek aan oudere broertjes en zusjes om hun jongere
broertjes/zusjes bij de voordeur af te leveren en zelf te wachten totdat zij naar binnen
mogen.

Paasviering en Paaslunch
Zondag 4 april is het Pasen. De Klimop viert dat op donderdag 1 april. Het
paasfeest wordt anders gevierd dan andere jaren i.v.m. de coronamaatregelen.
De viering vindt dit jaar plaats in de klas. Er zal een presentatie vertoond
worden met filmpjes, liedjes en toneelstukjes. Er zal geen paasontbijt zijn
zoals andere jaren, maar daarvoor in de plaats zal er een paaslunch zijn
in de eigen klas met de eigen leerkracht.

De kinderen nemen die dag hun normale tienuurtje (drinken en fruit) mee naar school én hun eigen
paaslunch. De lunch mag gerust een bolletje, croissant, hardgekookt eitje of krentenbol zijn. Het is
niet de bedoeling om snoep of iets dergelijks in de lunchtrommel te doen, ook geen chocolade eitjes
en/of cadeautjes. De kinderen mogen een eigen bord meenemen. We willen u vragen om in ieder
geval uw kind een eigen beker (zonder inhoud!) mee te geven. Het drinken bij de lunch wordt
namelijk geregeld door school. De kinderen krijgen ook een placemat, servet en chocolade eitjes
van de leerkracht.
De schooltijden op 1 april zijn de normale schooltijden.
.
Vrolijke groeten van de paascommissie.

Leerkrachten blij met orchideeën
Het team van de Klimop werd deze week aangenaam verrast met mooie orchideeën.
De planten kregen zij van Danny Rinkema, een ouder van een van de leerlingen.
Danny organiseert jaarlijks een orchideeënactie.
Afgelopen jaar kregen bewoners en medewerkers van Zomerpark in Nieuw Vennep de
bloemen.
Dit jaar werd er door de donateurs gestemd en werd er gekozen om leraren een hart
onder de riem te steken.
De donaties zijn gedaan door medewerkers van Coty Nederland en Sony Benelux.
Namens het team van de Klimop heel hartelijk dank.
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Current continuous schedule until April 23
The current continuous schedule will be maintained until the spring break.
From Monday, May 10, we will have the old timetable again, whereby the groups have a
1.15 break at lunchtime and students can go home or make use of the in-between-school
care.

Together with the team, we have chosen not to permanently introduce the continuous
timetable. We will not reconsider that again in the short term.
For the time being, we will continue to have different entry times around 8:30 and different
exit times at 15:15.
The school hours from Monday 10 May are as follows:
Groups 1 to 4: 8:25 am to 11:45 am and 1:00 pm to 3:10 pm
On Wednesday until 11.55 am.
Groups 5 to 8: 8:35 am to 11:45 am and 1:00 pm to 3:20 pm
On Wednesday until 12.05 pm.
If you want to use the in-school care on Monday, Tuesday, Thursday or Friday, you can
register for this at Happykids.
You can decide per day whether you want to use the TSO. You must register your child no
later than 10 a.m. on the day in question.
To do this, go to Happykids Tussenschoolse opvang
The costs of the TSO are € 2.95 each time.
Happykids comes to the Klimop with 20 employees. During the TSO, there is an employee
in each room who eats and drinks with the children who remain. Then they go inside or
outside to play with the children. That is weather dependent. At 12.50 pm they transfer the
students back to the group teachers.

Older children no longer go in with younger brothers / sisters
Due to the different entry times, older brothers / sisters bring in younger brothers / sisters.
However, they regularly “hang around” in school, which causes unrest.
Therefore the kind request to older brothers and sisters to deliver their younger brothers /
sisters at the front door and wait until they can enter.
Easter celebration and Easter lunch
Sunday April 4 is Easter. De Klimop will celebrate this on Thursday
1 April. The Easter feast is celebrated differently than other years
due to the corona measures.
The celebration will take place in the classroom this year. There will
be a presentation with films, songs and plays. There will be no
Easter breakfast like other years, but instead there will be an Easter
lunch in the classroom with the teacher.
That day the children take their normal ten hours (drinks and fruit) to school and their own
Easter lunch. Lunch can be a scoop, croissant, hard-boiled egg or currant bun. It is not the
intention to put sweets or the like in the lunch box, not even chocolate eggs and / or gifts.
The children are allowed to bring their own plate. We would like to ask you to at least give
your child their own cup (without content!). Drinking at lunch is arranged
by school. The children also receive a placemat, napkin and chocolate
eggs from the teacher.
School hours on April 1 are normal school hours.
.
Happy greetings from the Easter committee.

Teachers happy with orchids
The Ivy team was pleasantly surprised this week with beautiful orchids.
They got the plants from Danny Rinkema, a parent of one of the students.
Danny organizes an annual orchid campaign.
Last year, residents and employees of Zomerpark in Nieuw Vennep received the flowers.
This year, the donors voted and the choice was made to encourage teachers.

The donations were made by employees of Coty Netherlands and Sony Benelux.
Thank you very much on behalf of the Ivy team.

