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Vrijdagmiddag 23 april
groepen 1 t/m 5 vrij
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Groepen in quarantaine ivm besmetting
In verband met een positieve besmetting van onze gymnastiekleerkracht hebben wij vandaag een
aantal groepen in quarantaine moeten laten gaan.
Het zijn de leerlingen van de vijf kleutergroepen die gisteren nog gymnastiekles hebben gekregen.
De ouders van de betreffende groepen zijn hierover geïnformeerd.
De leerlingen van deze groepen moeten tien dagen in quarantaine. Als kinderen na vijf dagen
negatief getest worden kunnen zij de volgende dag weer naar school. Dat zou dan weer
aanstaande dinsdag zijn.
De ouders van de leerlingen die op maandag gymnastiek hebben gehad hebben wij ook
geïnformeerd met het verzoek om hun kind in de gaten te houden. Als zij alles willen uitsluiten
zouden zij hun kind a.s. zaterdag kunnen laten testen maar deze groepen hoeven niet in
quarantaine.
Afgelopen dinsdag waren er geen gymnastieklessen omdat de gymnastiekleerkracht die dag
Kanjertraining had.
Helaas is het de Klimop nu op grotere schaal overkomen. Ik wil alle ouders bedanken voor hun
begrip en de snelle reacties bij het ophalen van de kinderen.
In verband met de quarantaine zullen er volgende week geen gymnastieklessen worden verzorgd
door de gymleerkracht.

Continurooster eindigt op vrijdag 23 april
Vrijdag 23 april is de laatste schooldag met een continurooster. Vanaf maandag 10 mei is er weer
het oude rooster zoals u dat ook in het informatieboekje kunt vinden.
We houden nog wel verschillende begin- en eindtijden aan voor de onder- en de bovenbouw en
zullen ook zeven ingangen blijven gebruiken om de school in en uit te gaan.
De schooltijden worden weer als volgt:
Groepen 1 t/m 4:
8.25 uur tot 11.45 uur en 13.00 uur tot 15.10 uur
Op woensdag 8.25 uur 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 8.35 uur tot 12.05 uur.
Voor alle groepen geldt dat tien minuten voor aanvang van de lessen de deuren open gaan.
Alle leerlingen moeten vóór aanvang van de lessen in de klas zijn. Te laat komen is heel storend
voor de les en niet leuk voor de leerling die het overkomt en hierop wordt aangesproken (terwijl
hij/zij er meestal weinig aan kan doen).
Tussen de middag is er weer de keuze om naar huis te gaan of gebruik te maken van de
tussenschoolse opvang.
De tussenschoolse opvang wordt op de Klimop verzorgd door
Happykids. Zij komen met 19 medewerkers in school. Deze
medewerkers verdelen zich over alle groepen en zij eten en drinken
met de kinderen in het eigen lokaal. Daarna gaan zij met de
kinderen, die overblijven, buiten spelen als het weer het toelaat.
De kosten voor deelname aan de TSO, tussenschoolse opvang, bedragen € 2,95 per keer.
U kunt zich hiervoor opgeven bij Happykids via de volgende link: TSO Happykids
De leerlingen die niet overblijven en tussen de middag naar huis gaan zijn vanaf 12.50 uur weer
welkom op het schoolplein.
De afgelopen maanden hebben we een continurooster kunnen hanteren dankzij de gratis inzet van
medewerkers van Happykids.

Ik wil hen bij deze nogmaals hartelijk danken voor deze ondersteuning.

De ouderraad is op zoek naar een nieuwe voorzitter
Op de oproep om nieuwe leden voor de ouderraad heeft een aantal ouders gereageerd waardoor
de OR ook volgend jaar weer voldoende mensen heeft om onderstaande activiteiten te
organiseren.
Maar….. de OR is nog op zoek naar een nieuwe voorzitter. De huidige voorzitter gaat de Klimop
verlaten omdat haar zoon volgend jaar naar het VO gaat.
Dus moet er een nieuwe voorzitter komen. Vind u het leuk om de 6 à 7 vergaderingen voor te
zitten en aan de slag te gaan met een enthousiaste groep ouders om activiteiten te organiseren of
wilt u eerst meer informatie, mail dan naar jennifer.springintveld@gmail.com

Doe je ook mee met de Struinkids van De Heimanshof?
Eind april start een spannende ontdekkingsreis
door de natuur in De Heimanshof in Hoofddorp.
Dan gaat het Struinkids-moestuinseizoen weer van
start. Kinderen leren spelenderwijs zelf groenten
zaaien/planten, verzorgen en oogsten en lekker
opeten. Maar dat niet alleen. Ze gaan ook zelf op
onderzoek uit. Hoe groeit een aardappel eigenlijk?
Hoe leven vogels? Hoe maken bijen honing? Wat
leeft er allemaal in de sloot?
Kinderen tussen de 8 en 11 jaar kunnen lid worden
van de Struinkids die op woensdagmiddag van
14.30 tot 16.00 uur tuinieren. Iedere Struinkid krijgt
een eigen tuintje, uitleg, zaadjes en plantjes en mag
zijn oogst mee naar huis nemen. Bij de Struinkids leer je ook hoe je van je groenten lekker eten
kunt maken, zoals pompoensoep en courgettekoekjes. Na het tuinieren kun je spelen in de
spannende Struintuin met boomhut en bomenpad.
De Struinkids gaan ook op onderzoek uit buiten de tuin bijvoorbeeld op hertensafari in de
Waterleidingduinen. Kinderen die tuinieren niet zo leuk vinden, maar wel op avontuur willen,
kunnen ook lid worden van de Struinkids.
Het lidmaatschap kost € 25,- (2e kind € 15,-) voor een heel jaar.
Voor meer informatie of aanmelding kunt u terecht bij Ans Röling, ans@deheimanshof.nl telefoon
06 20002896 en op www.deheimanshof.nl, jeugd.

Niet parkeren op deze plek….
Helaas komt het af en toe voor dat er auto’s
worden geparkeerd voor de ingang van de
school. Zie de rode strepen op de foto. Dat
is niet de bedoeling. U hindert hiermee
voetgangers en fietsers die naar school
komen.
Wij verzoeken u hier niet te parkeren maar
op een daarvoor bestemde plaats in de buurt
van de school.
Ook niet heel even…….
Alvast bedankt voor uw medewerking.
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Quarantined groups for contamination
Due to a positive contamination of our gymnastics teacher, we have today had to quarantine a
number of groups.
They are the students of the five kindergarten groups who received gymnastics lessons yesterday.
The parents of the groups concerned have been informed about this.

The students of these groups must be quarantined for ten days. If children are tested negative after
five days, they can go back to school the next day. That would be next Tuesday.
We have also informed the parents of the students who had gymnastics on Monday with the
request to keep an eye on their child. If they want to rule out everything, they could have their child
tested next Saturday, but these groups do not need to be quarantined.
Last Tuesday there were no gymnastics classes because the gymnastics teacher had
Kanjertraining that day.
Unfortunately, it has now happened to the Ivy on a larger scale. I want to thank all parents for their
understanding and the quick responses in picking up the kids.
Due to the quarantine, no gymnastics classes will be provided by the PE teacher next week.

The continuous schedule ends on Friday, April 23
Friday April 23 is the last day of school with a continuous schedule. From Monday, May 10, there
will be the old timetable again, as you can find in the information booklet.
We will still have different start and end times for lower and upper grades and will also continue to
use seven entrances to enter and exit the school.
School times are again as follows:
Groups 1 to 4: 8:25 am to 11:45 am and 1:00 pm to 3:10 pm
On Wednesday 8.25 am to 11.55 am.
Groups 5 to 8: 8:35 am to 11:45 am and 1:00 pm to 3:20 pm
On Wednesday 8.35 am to 12.05 pm.
For all groups, the doors open ten minutes before the start of the lessons.
All students must be in the classroom before classes start. Being late is very disruptive for the
lesson and not fun for the pupil it happens to and is addressed about (while he / she usually cannot
do much about it).
At noon you can choose to go home or use the in-between school care.
The in-between school care is provided at the Klimop by Happykids. They come to school with 19
employees. These employees are divided over all groups and they eat and drink with the children
in their own classroom. Then they go out to play with the children who remain, if the weather
permits.
The costs for participation in the TSO, in-between school care, are € 2.95 each time.
You can register for this at Happykids via the following link: TSO Happykids
The students who do not stay and go home at noon are welcome back to the schoolyard from
12.50 pm.
In recent months we have been able to use a continuous schedule thanks to the free efforts of
Happykids employees.
I would like to thank them again for this support.

The parent council is looking for a new chairman
A number of parents responded to the call for new members for the parent council, so that the
works council will again have enough people to organize the activities below.
But… .. the Works Council is still looking for a new chairman. The current chairman is going to
leave the Ivy because her son will go to secondary education next year.
So there must be a new chairman. Would you like to chair the 6 to 7 meetings and get started with
an enthusiastic group of parents to organize activities or would you like more information first,
please email jennifer.springintveld@gmail.com

Do you also participate in the Struinkids
of De Heimanshof?
At the end of April, an exciting voyage of discovery
through nature starts in De Heimanshof in Hoofddorp.
Then the Struinkids vegetable garden season will start
again. Children learn to sow / plant vegetables
themselves, care for and harvest and eat them in a
playful way. But not only that. They also investigate
themselves. How does a potato actually grow? How do
birds live? How do bees make honey? What is all living in
the ditch?
Children between the ages of 8 and 11 can join the Struinkids, which garden on Wednesday
afternoons from 2.30pm to 4.00pm. Every Struinkid gets his own garden, explanation, seeds and

plants and can take his harvest home. At the Struinkids you will also learn how to make tasty food
from your vegetables, such as pumpkin soup and zucchini cookies. After gardening, you can play
in the exciting Struintuin with tree house and tree path.
The Struinkids also investigate outside the garden, for example on a deer safari in the
Waterleidingduinen. Children who don't like gardening, but want to go on an adventure, can also
become a member of the Struinkids.
Membership costs € 25 (2nd child € 15) for a whole year.
For more information or to register, please contact Ans Röling, ans@deheimanshof.nl telephone
06 20002896 and www.deheimanshof.nl, youth.

Do not park in this place….
Unfortunately, it occasionally happens that cars are
parked in front of the entrance of the school. See the red
stripes in the picture. That is not the intention. This will
hinder pedestrians and cyclists who come to school.
We request that you do not park here, but in a designated
place near the school.
Not even for a moment …….
Thanks in advance for your cooperation.

