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Data om te onthouden
Vrijdagmiddag 23 april
groepen 1 t/m 5 vrij
24 april t/m 9 mei vakantie

Vragen rondom quarantaine en weer terug komen op school
Deze week zijn de groepen 1 en 2 op maandag in quarantaine geweest. Dinsdag konden de
leerlingen weer op school komen als zij negatief getest waren. Ruim de helft van de leerlingen
heeft dit laten doen waardoor de groepen vanaf woensdag weer behoorlijk gevuld waren.
Vanaf woensdag was ook de leerkracht die besmet is geweest weer op school.
Daar kwamen vragen over van ouders.
“Was hij inmiddels beter?”, “Is hij wel getest?”, “Mag hij dan nu alweer beginnen?”
Ik wil deze vragen graag beantwoorden.
Bij elk besluit dat wij nemen hebben wij overleg gehad met de GGD. De adviezen van de GGD zijn
altijd leidend voor ons. Daar wijken wij niet van af.
Toen de leerkracht afgelopen woensdag weer kwam werken was hij al ruim drie dagen
klachtenvrij, daarom mocht hij zijn werk weer hervatten.
Testen binnen 8 weken na een besmetting is niet zinvol.
Meer informatie kunt u lezen op de site van de GGD door te klikken op onderstaande link.
https://www.ggdnog.nl/corona/alles-over-corona/opnieuw-testen-na-positieve-of-negatievetestuitslag

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.

Achtergebleven fietsen bij school
Al langere tijd staan er twee fietsjes bij de ingang van de school. Het is zonde als deze
fietsen hier blijven staan want de ervaring leert dat zij helaas uiteindelijk worden vernield.
Is een van de onderstaande fietsen van uw kind neem de fiets dan weer mee naar huis.
De fietsen staan langs het paadje van de Burgemeester Pabstlaan naar het schoolplein.
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Questions about quarantine and coming back to school
This week groups 1 and 2 were quarantined on Monday. On Tuesday, the students could
come back to school if they had tested negative. More than half of the students had this
done, so that the groups were again quite full from Wednesday.
From Wednesday, the teacher who was infected was back at school.
There were questions about this from parents.
"Was he better now?", "Has he been tested?", "Can he start again now?"
I would like to answer these questions.
We have consulted the GGD with every decision we take. The advice of the GGD always
guides us. We do not deviate from that.
When the teacher returned to work last Wednesday, he had been free of complaints for
more than three days, so he was allowed to resume work.
Testing within 8 weeks after infection is not useful.
More information can be found on the site of the GGD by clicking on the link below.
https://www.ggdnog.nl/corona/alles-over-corona/opnieuw-testen-na-positieve-of-negatievetestuitslag

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 class 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.

Bicycles left behind at school
There have been two bicycles at the entrance of the school for some time now. It is a
shame if these bicycles remain here, because experience shows that unfortunately they
will eventually be destroyed.
If one of the bicycles below belongs to your child, take the bicycle home again.
The bicycles are located along the path from Burgemeester Pabstlaan to the schoolyard.

