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Collega’s die vertrekken en collega’s die komen
Zo aan het einde van het schooljaar zijn er toch nog wijzigingen in het team.
Zo gaat meester Robert Breukers ons verlaten. Meester Robert is de lerarenondersteuner in de
bovenbouw. Hij gaat volgend schooljaar naar basisschool Vesterhavet in de wijk Bornholm.
Ook juffrouw Margot Wilderdijk, onze remedial teacher, stopt aan het einde van het schooljaar op
de Klimop. Zij werkt momenteel op twee scholen en gaat haar krachten op een school bundelen.
Helaas is dat niet de Klimop.
Daarom zijn wij op zoek naar versterking voor de ondersteuning van leerlingen die extra aandacht
nodig hebben.
Wij gaan ons team versterken met drie nieuwe onderwijsassistenten/lerarenondersteuners en een
nieuwe remedial teacher.
Gesprekken met kandidaten zijn gaande en met één kandidaat hebben wij al afspraken gemaakt
over volgend schooljaar.
Wellicht heeft u gehoord dat de overheid de komende 2,5 extra geld beschikbaar stelt aan het
basisonderwijs. Dit geld moet ingezet worden om achterstanden, die zijn ontstaan tijdens het
thuisonderwijs, weer in te lopen.
Wij hebben ervoor gekozen om de komende jaren twee extra onderwijsassistenten aan te stellen
waardoor er meer leerlingen ondersteuning binnen en buiten de groep kunnen krijgen.
Juffrouw Monika Hahnemann uit groep 4A gaat ons tijdelijk verlaten. Zij gaat na de zomervakantie
met zwangerschapsverlof. Zij komt na de kerstvakantie weer terug. Tijdens haar afwezigheid wordt
zij vervangen door juffrouw Sanne Peters die momenteel haar eindstage loopt in groep 3B.

Corona en Corona maatregelen
Corona wordt langzaam teruggedrongen maar we zijn er nog niet van af.
Dat bleek gisteren weer toen wij hoorden dat er een leerling in groep 8 positief was getest. Vanaf
vandaag is deze groep, inclusief leerkracht, in quarantaine. Als de leerlingen zich zondag laten
testen, en zij hebben een negatieve test, kunnen zij maandag weer naar school. Heel spannend zo
vlak voor alle leuke activiteiten voor de groepen 8 en natuurlijk de eindmusical.
Het laat maar weer zien dat we nog steeds voorzichtig moeten zijn.
Daarom zullen wij de maatregelen op school voor de zomervakantie nog niet verder verruimen.
Ouders kunnen nog niet naar binnen, gespreide inlooptijden blijven en mondkapjes in school
blijven het dringende advies zolang we geen 1,5 meter afstand kunt houden.
Welke maatregelen er nog zullen zijn als de kinderen na de vakantie weer naar school gaan
bepalen wij in de vakantie. Dat is afhankelijk van de situatie op dat moment. Wij vinden het niet
verstandig om nu besluiten te nemen terwijl we niet weten hoe de wereld er over twee maanden
uitziet.
Wij informeren u voor aanvang van het schooljaar over inlooptijden, ingangen, mogelijkheden om
met uw kind mee naar binnen te gaan en de contacten met leerkrachten en andere medewerkers.

Vrijdag 25 juni ’s middags vrij
Morgenmiddag zijn alle groepen vrij. Oorspronkelijk stond op deze dag het Zomerfeest en de BBQ
voor ouders, leerlingen en team gepland, maar door Corona gaat dat dit jaar niet door.
Het zomerfeest en de BBQ staan wel weer op de agenda voor het volgende schooljaar.

Vrijdag 25 juni rapporten voor de groepen 2 t/m 5
Morgen ontvangen de leerlingen van de groepen 2 t/m 5 hun rapport.
Volgende week zijn de facultatieve oudergesprekken voor de groepen 1 t/m 5. U kunt door de
leerkracht uitgenodigd worden voor een gesprek, maar u kunt zelf ook een gesprek aanvragen. Als
u een gesprek wilt met de leerkracht is het de bedoeling dat u uiterlijk zondag 27 juni een mail naar
de leerkracht stuurt. Op maandag 28 juni zal de leerkracht in Parro het aantal tijdsblokken, dat
nodig is voor de gesprekken (dit ligt aan het aantal mailtjes dat is ontvangen) open zetten. U kunt
vanaf maandagmiddag 28 juni in Parro inschrijven voor een dag en tijd.
De gesprekken zullen online plaats vinden.

Bijles bij de studiebieb via stichting leergeld
Heeft je kind bijles nodig, maar kun je het zelf niet betalen? Komend schooljaar biedt Leergeld
samen met de gemeente Haarlemmermeer 52 extra kinderen uit groep 6, 7 en 8 gratis bijles aan
bij Studiebieb.
E-mail je naam en telefoonnummer naar info@meerleergeld.nl en vermeld daarbij ‘Coronabijles’.
Dan nemen wij contact met je op en kijken we of je in aanmerking komt.
Heb je geen geld voor een fiets, sport, verjaardag, zwem-, dans- of muziekles voor jouw kind? Ook
dan helpt Leergeld! Kijk op meerleergeld.nl/aanvragen of je in aanmerking komt voor hulp.

Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad Meer Primair
De GMR van Meer Primair is op zoek naar een nieuw lid voor de oudervertegenwoordiging. De
GMR vergadert, adviseert en stemt in met zaken die van belang zijn voor alle scholen,
medewerkers en ouders.
De GMR: Wat doen we?
De GMR is een wettelijk orgaan binnen een scholenorganisatie en heeft wettelijke bevoegdheden
om invloed te kunnen uitoefenen op besluiten die het stichtingsbestuur van plan is te nemen. De
GMR van Meer Primair vertegenwoordigt de bovenschoolse belangen van kinderen, ouders en
medewerkers van bij Meer Primair aangesloten scholen. De GMR van Meer Primair stelt zich als
een gelijkwaardige en kritische partner van het CvB op ten aanzien van beleidsvorming op
financieel, organisatorisch, en onderwijskundig gebied. Op gezette tijden vergadert de GMR met
het College van Bestuur. Een tot tweemaal per jaar is er een overleg met de Raad van Toezicht.
Wie zoeken wij voor de GMR?
De GMR bestaat momenteel uit 10 leden: 5 personeelsleden, en 5 ouders, waarvan 1 aan het
einde van het jaar afscheid neemt. Iedereen die geïnteresseerd is in het reilen en zeilen van onze
Stichting en scholen en die actief wil meepraten, meedenken en meedoen is welkom om zich
verkiesbaar te stellen. Wij zoeken een nieuw lid die zijn of haar mening met anderen wil delen,
kennis kan inbrengen en actief meedoet.
Kandidaatstellen en verkiezingen
Herken jij je in bovenstaande en wil je ook een bijdrage leveren aan Meer Primair via de GMR? Wij
nodigen je van harte uit om je kandidaat te stellen! Meld je (voor 9 juli 2020) aan via emailadres gmr@meerprimair.nl. Stel je daarin kort voor en vertel ons wat jij meebrengt naar de
GMR. Bij voldoende aanmeldingen (meer dan één) zal er een verkiezing worden gehouden waarbij
alle Medezeggenschapsraden een stem hebben.
Bij eventuele vragen kun je terecht bij de voorzitter Johan van Malsen (jvanmalsen@gmail.com) of
secretaris Louki Visser (l.visser@onsschool.nl) van de GMR.
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Colleagues who leave and colleagues who come
At the end of the school year, there are still changes in the team.
This is how Master Robert Breukers will leave us. Master Robert is the teacher assistant in the
upper school. He will attend primary school Vesterhavet in the Bornholm district next school year.
Miss Margot Wilderdijk, our remedial teacher, will also stop at the Klimop at the end of the school
year. She currently works at two schools and is going to join forces at one school. Unfortunately,
that is not the Ivy.
That is why we are looking for reinforcements to support students who need extra attention.
We are going to strengthen our team with three new teaching assistants/teaching assistants and a
new remedial teacher.
Discussions with candidates are ongoing and we have already made agreements with one
candidate about next school year.
You may have heard that the government will make extra money available for primary education in
the coming 2.5 years. This money must be used to make up for arrears that have arisen during
home education.
We have chosen to appoint two extra teaching assistants in the coming years, so that more
students can receive support within and outside the group.
Miss Monika Hahnemann from group 4A is leaving us temporarily. She is going on maternity leave
after the summer holidays. She will be back after the Christmas break. During her absence she is
replaced by Miss Sanne Peters who is currently doing her final internship in group 3B.

Corona and Corona measures
Corona is slowly being pushed back but we are not done with it yet.
That became clear yesterday when we heard that a student in group 8 had tested positive. As of
today, this group, including teacher, is in quarantine. If the students are tested on Sunday, and
they have a negative test, they can go back to school on Monday. Very exciting, right before all the
fun activities for the groups 8 and of course the final musical.
It just goes to show that we still need to be careful.
That is why we will not expand the measures at school before the summer holidays.
Parents can't go in yet, staggered walk-in times and mouth caps in school remain the urgent
advice as long as we can't keep 1,5 meters away.
We will determine during the holidays what measures will still be in place when the children go
back to school after the holidays. That depends on the situation at the time. We don't think it's wise
to make decisions now when we don't know what the world will look like in two months.
Before the start of the school year, we will inform you about entry times, entrances, possibilities to
go in with your child and the contacts with teachers and other employees.

Friday 25 June afternoon free
Tomorrow afternoon all groups are free. The Summer Party and BBQ for parents, students and
team was originally planned on this day, but because of Corona, that is canceled this year.
The summer party and BBQ are on the agenda for the next school year.

Friday 25 June reports for groups 2 to 5
Tomorrow the students of groups 2 to 5 will receive their report.
Next week will be the optional parent interviews for groups 1 to 5. You can be invited by the
teacher for an interview, but you can also request an interview yourself. If you want to talk to the
teacher, it is the intention that you send an email to the teacher no later than Sunday 27 June. On
Monday June 28, the teacher in Parro will open the number of time blocks that are needed for the
conversations (this depends on the number of emails that have been received). You can register in
Parro for a day and time from Monday afternoon 28 June.
The interviews will take place online.

Tutoring at the study library through the learning money foundation
Does your child need tutoring, but can't afford it yourself? In the coming school year, Leergeld,
together with the municipality of Haarlemmermeer, will offer 52 extra children from groups 6, 7 and
8 free tutoring at Studiebieb.
E-mail your name and telephone number to info@meerleergeld.nl and mention 'Coronabijles'. We
will then contact you to see if you qualify.
Don't have money for a bicycle, sport, birthday, swimming, dance or music lesson for your child?
Learning money also helps! Check meerleergeld.nl/en/apps to see if you are eligible for help.

Joint Participation Council More Primary
The GMR of Meer Primary is looking for a new member for the parent representation. The GMR
meets, advises and agrees on matters that are important for all schools, employees and parents.
The GMR is a legal body within a school organization and has legal powers to influence decisions
that the board of the foundation intends to take. The Meer Primair GMR represents the interests of
children, parents and employees of schools affiliated with Meer Primary. The Meer Primair GMR
acts as an equal and critical partner of the Executive Board with regard to policy-making in the
financial, organizational and educational fields. The GMR meets with the Executive Board at
regular intervals. There is a meeting with the Supervisory Board once or twice a year.
Who are we looking for for the GMR?
The GMR currently consists of 10 members: 5 staff members and 5 parents, of which 1 will leave
at the end of the year. Anyone who is interested in the ins and outs of our Foundation and schools
and who wants to actively participate in discussions, ideas and participation is welcome to stand
for election. We are looking for a new member who is willing to share his or her opinion with others,
who can contribute knowledge and actively participate.
Nominations and elections
Do you recognize yourself in the above and do you also want to contribute to More Primary via the
GMR? We cordially invite you to apply! Register (before 9 July 2020) via e-mail address
gmr@meerprimair.nl. Introduce yourself briefly and tell us what you bring to the GMR. If there are
enough registrations (more than one), an election will be held in which all Participation Councils
have a vote.
If you have any questions, please contact the chairman Johan van Malsen Malsen
(jvanmalsen@gmail.com) or secretaris Louki Visser (l.visser@onsschool.nl) of the GMR.

