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Donderdag 8 juli begint de vakantie
Volgende week donderdag is de laatste schooldag van het schooljaar 2020-2021.
Om 15.10 uur gaan de groepen 1 t/m 4 naar huis om te genieten van de vakantie en om 15.20 uur
de groepen 5 t/m 8.

Nieuwe medewerkers
Volgend schooljaar komen de volgende drie medewerkers het team van de Klimop versterken.
Juffrouw Charmaine van Veen, ma t/m vrij onderwijsassistent in de middenbouw
Juffrouw Lisanne Klaassen, ma t/ vrij, onderwijsassistent in de bovenbouw
Juffrouw Misha Maarsen ma, di, do, vrij, onderwijsassistent in de bovenbouw
Deze week hebben wij gesprekken met kandidaten voor de functie van remedial teacher.
Zodra de naam van deze medewerker bekend is zullen wij die met u delen.

Corona en Corona maatregelen
Langzaam aan zijn er steeds meer verruimingen van de Corona maatregelen.
Wij zijn echter nog niet verlost van Corona.
Vorige week vrijdag moest er nog een groep in quarantaine i.v.m. besmetting van een van de
leerlingen.
Daarom houden wij de maatregelen op school nog tenminste aan tot de zomervakantie.
• U mag op het schoolplein komen tot aan de gele streep
• Alleen op afspraak en na ontvangst door een medewerker mag u naar binnen
• In school draagt u een mondkapje totdat u op de afgesproken plek zit
Deze maatregelen blijven wij nodig vinden zolang het virus nog rondwaart.
In de zomervakantie zullen wij beslissen over de verruimingen na de zomervakantie.
Houd u daarvoor de mail in de laatste week van de vakantie goed in de gaten.
Het schooljaar zullen wij ook niet op een bijzondere manier uitluiden. Volgende week donderdag is
de laatste schooldag en zullen de kinderen op de gewone tijd naar buiten gaan. De groepen 1 t/m
4 om 15.10 uur en de groepen 5 t/m 8 om 15.20 uur.
Wij hopen, samen met u, dat het volgend jaar weer “normaal” is.

Startgesprekken in de groepen 3 t/m 8
Volgend schooljaar gaan wij beginnen met startgesprekken in de groepen 3 t/m 8. Vanaf de derde
schoolweek wordt u door de leerkracht(en) uitgenodigd voor een gesprek om kennis te maken en
de onderwijsbehoefte van uw kind te bespreken. De gesprekken zullen deels onder en deels na
lestijd plaats vinden. De gesprekken kunnen online of fysiek plaats vinden, dat is afhankelijk van
uw mogelijkheden. De gesprekken zullen zo’n 10 minuten duren.
Voor aanvang van de gesprekken vragen wij u nog om, samen met uw kind, een kort
vragenformulier in te vullen.
De groepen 1 en 2 doen dit niet omdat zij altijd al bij aanvang in de groep een gesprek hebben met
de ouders.
Het is voor ons een nieuwe uitdaging maar wij denken dat het in het belang van het kind is om
deze startgesprekken te hebben.
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The holiday starts on Thursday 8 July
Next Thursday is the last day of school of the 2020-2021 school year.
At 3.10 pm the groups 1 to 4 go home to enjoy the holiday and at 3.20 pm the groups 5 to 8.

New employees
Next school year, the next three employees will join the De Klimop team.
Miss Charmaine van Veen, ma to free teaching assistant in middle construction
Miss Lisanne Klaassen, Monday / Friday, teaching assistant in the superstructure
Miss Misha Maarsen ma, di, do, free, teaching assistant in the superstructure
This week we have interviews with candidates for the position of remedial teacher.
As soon as the name of this employee is known, we will share it with you.

Corona and Corona measures
Slowly there are more and more extensions of the Corona measures.
However, we are not yet rid of Corona.
Last Friday, a group had to be quarantined due to. infection of one of the students.
That is why we will keep the measures at school until at least the summer holidays.
• You may enter the schoolyard up to the yellow line
• You may only enter by appointment and after receipt by an employee
• In school you wear a mouth cap until you are at the agreed place
We will continue to find these measures necessary as long as the virus is still around.
During the summer holidays we will decide on the extensions after the summer holidays.
Please keep an eye on the mail in the last week of the holiday.
We will also not end the school year in a special way. Next Thursday is the last day of school and
the children will go outside at normal time. Groups 1 to 4 at 3.10 pm and groups 5 to 8 at 3.20 pm.
We hope, together with you, that it will be “normal” again next year.

Start conversations in groups 3 to 8
Next school year we will start with initial interviews in groups 3 to 8. From the third week of school
you will be invited by the teacher(s) for a meeting to get acquainted and to discuss your child's
educational needs. The interviews will take place partly during and partly after class time. The
conversations can take place online or physically, depending on your possibilities. The interviews
will last approximately 10 minutes.
Before the start of the interviews, we ask you to complete a short questionnaire together with your
child.
Groups 1 and 2 do not do this because they always have a conversation with the parents at the
start of the group.
It is a new challenge for us but we think it is in the best interest of the child to have these initial
conversations.

