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Vakantie begint vandaag
Het schooljaar zit erop, de vakantie gaat vandaag beginnen.
Na een jaar met Corona perikelen gaat iedereen genieten van een welverdiende vakantie.
Het was een raar jaar met thuisonderwijs, overleg op afstand en geen ouders in de school.
We hopen van harte dat het volgend schooljaar anders wordt.
U heeft thuis ook heel veel extra moeten doen. In de periode dat de leerlingen thuisonderwijs
kregen was u waarschijnlijk ook voor een deel thuis aan het werk maar moest u ook nog uw kind
helpen met schoolwerk.
Dat heeft u heel goed gedaan. Dat kunnen wij zien aan de resultaten van de verschillende
groepen.
Wij zijn u daarvoor heel dankbaar.
Hoe wij gaan starten beslissen wij pas in de laatste week van de zomervakantie. Met toenemende
besmettingscijfers en veel mensen die naar het buitenland gaan weet niemand hoe de situatie er
op maandag 23 augustus uit ziet. Daarom zullen wij u hierover in de laatste week van de vakantie
informeren.
Afgelopen week hebben de leerlingen van de groepen 8 afscheid genomen. Vorige week
donderdag hebben zij een de Nacht van Acht gehad, ze hebben een nachtje op school
doorgebracht. Op dezelfde dag hebben zij een graffiti workshop gehad en zijn zij gaan laser
gamen in de gymzaal.
De Nacht van Acht begon met een BBQ voor de achtste groepers.
De volgende dag moesten zij al vroeg op om, met de fiets, naar de Kwakel te gaan. Daar zijn zij
gaan poldersporten.
Dit alles als alternatief voor het schoolkamp dat dit jaar niet door kon gaan.
Het was alles bij elkaar een mooi programma. Afgelopen maandag en dinsdag hebben de groepen
hun musicals opgevoerd voor hun ouders en woensdagmorgen zijn zij letterlijk de school uit
geschopt.
Wij wensen hen veel succes in het voortgezet onderwijs.
Rest mij u allemaal een heel fijne vakantie toe te wensen. Gaat u vooral veilig genieten.
Tot volgend schooljaar.
Mede namens het team van de Klimop,
Antoine Peters

Ook de laatste vacature vervuld
Met het vertrek van juffrouw Margot Wilderdijk had de Klimop geen remedial teacher meer in huis.
Op een vacature hebben verschillende kandidaten gereageerd waarmee wij hebben gesproken.
Uit deze kandidaten hebben wij juffrouw Marsja Hensen geselecteerd. Zij heeft al veel ervaring als
remedial teacher en gaat het stokje van Margot overnemen. Werkte Margot twee dagen bij ons,

juffrouw Marsja komt vier dagen per week bij ons werken. Wij wensen haar veel succes en plezier
op de Klimop.

Nieuws van de Ouderraad
Ook een berichtje vanuit de OR zo aan het einde van het schooljaar.
Zoals voor iedereen een apart jaar, waarbij we helaas niet alles konden organiseren als voorheen.
Sommige activiteiten konden niet doorgaan zoals schoolreisje, sport- en bosdag. Maar gelukkig
konden een aantal activiteiten toch in aangepaste vorm plaatsvinden zoals Sinterklaas, Kerst en
Pasen.
Er zullen wat wijzigingen zijn in de samenstelling van de OR volgend schooljaar; nieuwe leden,
afscheid van leden en verschuiving in rollen, waar we u graag over informeren.
We krijgen versterking van 3 nieuwe leden :-) :
Natasja Kuiper, Renate van Dijk en Cindy Korthals.
Welkom dames!
Helaas nemen we ook afscheid van 4 leden:
Jennifer Spring in ‘t Veld, Mieke Nieuwenhuisen en Nicole van Veen - hun kinderen gaan na de
schoolvakantie naar de middelbare school - en Stella Schonk.
Bedankt voor al jullie inzet de afgelopen jaren!
Met het vertrek zullen de volgende rollen binnen de OR veranderen:
Jennifer was voorzitter met Stella als mede voorzitter, Emilie Dolieslager zal Jennifer vervangen
samen met Ingride Groenen als mede voorzitter.
Manon Raissouni zal de rol van penningmeester overnemen van Mieke.
Lijkt het je leuk om mee te helpen/denken volgend schooljaar, nieuwe leden zijn altijd welkom! Je
kan een van ons aanspreken voor mee informatie of mailen naar or@bs-klimop.nl. Ook tips en
vragen kunnen naar dit mailadres.
Voor nu wensen wij iedereen een fijne vakantie!!
Met vriendelijke groet,
De Ouderraad

Ouderbijdrage
In het schooljaar 2020-2021 is, door de Corona crisis, het schoolreisje opnieuw niet doorgegaan.
Het geld voor het schoolreisje zal door de Oudervereniging worden gereserveerd voor het
schoolreisje voor het schooljaar 2021-2022.
Nu zijn er ouders die de ouderbijdrage hebben betaald voor zowel het afgelopen schooljaar als het
schooljaar daarvoor. Deze ouders zullen hun ouderbijdrage voor dit schooljaar, voor de kinderen in
de groepen 2 t/m 7 (exclusief nieuwe leerlingen), de eerste week van juli terug gestort krijgen. Op
deze manier voorkomen wij dat ouders al twee keer hebben betaald.
De uitgaven die de OR dit jaar heeft gedaan voor alle kinderen (met name Sinterklaas, Kerst en
Pasen), zullen door de OR vanuit de spaarrekening worden bekostigd.

Testen voor aanvang school

COVID -19 Nieuwsbrief voor scholen, kinderopvang en ouders

In deze nieuwsbrief gaan we in op het volgende onderwerp: Testen voor het nieuwe schooljaar
begint.

1. Veilig terug naar school of kinderopvang; testen voor het nieuwe schooljaar
begint
Het landelijk advies is dat alle schoolkinderen (PO, VO, MBO) en kinderen op de kinderopvang
zich laten testen op het coronavirus voor aanvang van het nieuwe schooljaar. Bij voorkeur 3
dagen voordat zij weer naar school / kinderopvang gaan. Dit omdat door vakanties naar het
buitenland en versoepelingen van de maatregelen het aantal besmettingen mogelijk weer
toeneemt.
Hiervoor zijn 2 mogelijkheden:
a. gebruik een zelftest of
b. maak een afspraak op één van onze testlocaties. Zie voor meer info: Testen op COVID-19 |
GGD Kennemerland
Vrije inloop:
Van vrijdag 20 t/m zondag 22 augustus is het voor kinderen tot 18 jaar eventueel ook
mogelijk zonder afspraak binnen te lopen op onze XL-teststraat bij P4, Loevesteinse
Randweg 110, Schiphol. Openingstijden: van 8.00-18.00 uur.

Wij wensen iedereen een gezonde vakantieperiode toe!
Afdeling Infectieziektebestrijding GGD Kennemerland
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Vacation starts today
The school year is over, the holiday starts today.
After a year of Corona vicissitudes, everyone is going to enjoy a well-deserved holiday.
It was a strange year with home education, remote consultation and no parents in the school.
We sincerely hope that next school year will be different.
You also had to do a lot of extra work at home. During the period that the students were
homeschooled, you were probably also partly working at home, but you also had to help your child
with schoolwork.
You did that very well. We can see this from the results of the different groups.
We are very grateful to you for that.
We will only decide how we will start in the last week of the summer holidays. With increasing
infection rates and many people going abroad, no one knows what the situation will look like on
Monday, August 23. That is why we will inform you about this in the last week of the holiday.
Last week the students of the groups 8 said goodbye. Last Thursday they had a Night of Eight,
they spent a night at school. On the same day they had a graffiti workshop and they started playing
laser games in the gym.
The Night of Eight started with a BBQ for the eighth group.
The next day they had to get up early to go to the Kwakel by bicycle. There they went to play
polder sports.
All this as an alternative to the school camp that couldn't go on this year.

All in all it was a nice program. Last Monday and Tuesday the groups performed their musicals for
their parents and on Wednesday morning they were literally kicked out of school.
We wish them every success in secondary education.

Also filled the last vacancy
With the departure of Miss Margot Wilderdijk, De Klimop no longer had a remedial teacher in the
house.
Several candidates have responded to a vacancy with whom we have spoken.
From these candidates we have selected Miss Marsja Hensen. She already has a lot of experience
as a remedial teacher and will take over from Margot. Margot worked with us for two days, Miss
Marsja comes to work with us four days a week. We wish her a lot of success and fun on the Ivy.

News from the Parent Council
Also a message from the OR at the end of the school year.
As for everyone a separate year, where unfortunately we couldn't organize everything as before.
Some activities could not take place such as a school trip, sports and forest day. Fortunately, a
number of activities could still take place in an adapted form, such as Sinterklaas, Christmas and
Easter.
There will be some changes in the composition of the Works Council next school year; new
members, farewell to members and a shift in roles, which we would like to inform you about.
We are joined by 3 new members :-) :
Natasja Kuiper, Renate van Dijk and Cindy Korthals.
Welcome ladies!
Unfortunately we also say goodbye to 4 members:
Jennifer Spring in 't Veld, Mieke Nieuwenhuisen and Nicole van Veen - their children are going to
secondary school after the school holidays - and Stella Schonk.
Thank you for all your efforts over the years!
With the departure, the following roles within the OR will change:
Jennifer was chairman with Stella as co-chairman, Emilie Dolieslager will replace Jennifer together
with Ingride Groenen as co-chairman.
Manon Raissouni will take over the role of treasurer from Mieke.
Would you like to help / think next school year, new members are always welcome! You can
contact one of us for more information or send an email to or@bs-klimop.nl. Tips and questions
can also be sent to this email address.
For now we wish everyone a happy holiday!!
Sincerely,
The Parent Council

Parental Contribution
Due to the Corona crisis, the school trip was canceled again in the 2020-2021 school year. The
money for the school trip will be reserved by the Parents' Association for the school trip for the
2021-2022 school year.
Now there are parents who have paid the parental contribution for both the past school year and
the school year before that. These parents will receive their parental contribution for this school
year, for the children in groups 2 to 7 (excluding new students), the first week of July. In this way
we prevent that parents have already paid twice.

The expenses incurred by the Works Council this year for all children (especially Sinterklaas,
Christmas and Easter) will be paid for by the Works Council from the savings account.

COVID -19 Newsletter for schools, childcare centers and parents
General

In this newsletter, we will cover the following topics: Testing before the new school year begins

1. Safe return to school or childcare: perform a test before the new school
year starts
The national recommendation is that all school children (PO, VO, MBO) and children in
childcare are tested for the coronavirus before the start of the new school year. Preferably 3
days before they go back to school / childcare. This is because vacations abroad and
relaxation of measures may increase the number of infections.
There are 2 possibilities for this:
a. use a self-test or
b. make an appointment at one of our testing locations. For more info see: Testen op
COVID-19 | GGD Kennemerland
Free walk-in:
From Friday 20 to Sunday 22 August, it is also possible for children up to the age of 18 to
walk in without an appointment at our XL test site at P4, Loevesteinse Randweg 110,
Schiphol Airport. Opening hours: from 8 am-6 pm.

We wish everyone healthy holidays!
Infectious Disease Control Department, GGD Kennemerland

