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Fijne feestdagen een voorspoedig 2022
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Data om te onthouden
Maandag 10 januari geen
school ivm een studiedag
Dinsdag 11 januari eerste
schooldag 2022 als de
scholen weer open gaan

Fijne feestdagen en een voorspoedig 2022
Voor het onderwijs zit 2021 erop. Voor de meesten is de schoolvakantie een week eerder
begonnen. Deze week hadden wij nog een aantal kinderen in de noodopvang en de
collega’s op school waren alweer bezig geweest met de voorbereiding voor het nieuwe
jaar.
Wij hopen van harte dat wij na de kerstvakantie de kinderen weer op school mogen
ontvangen.
In dat geval beginnen wij weer op dinsdag 11 januari omdat wij op maandag 10 januari
een studiedag hebben.
Als de overheid besluit dat de scholen na de kerstvakantie nog dicht moeten blijven dan
beginnen wij op woensdag 12 januari met online lesgeven. De dagen ervoor zullen we
gebruiken als voorbereiding, waaronder de uitgifte van Chromebooks aan kinderen die
anders thuis het online onderwijs niet kunnen volgen.
Wij zullen u zo snel mogelijk na de persconferentie op 3 januari daarover informeren.
Ik wil u bedanken voor uw hulp en begrip het afgelopen jaar. Het jaar verliep opnieuw niet
zoals we het graag hadden gezien. Laten we hopen op een beter 2022.
Ik wens u, mede namens het team van de Klimop, heel fijne feestdagen en een
voorspoedig en gezond 2022.
Met vriendelijke groet,
Antoine Peters

Activiteiten voor jongeren
Tijdens de kerstvakantie organiseert Stichting Epic Youth in
samenwerking met Meerwaarde en Maatvast diverse online
activiteiten in gemeente Haarlemmermeer, speciaal voor jongeren van
10 tot 23 jaar oud.
Het On The Move kerstprogramma staat in het teken van lichamelijke
beweging en wordt mede door de jongeren zelf georganiseerd.
Van yoga en breakdance tot aan EHBO- en kookworkshops. Jongeren
kunnen op www.epicyouth.nl/activiteiten het aanbod vinden en zich
inschrijven.
Deze activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door de
Coronaherstelsubsidie van gemeente Haarlemmermeer. De gemeente
stelt deze subsidie beschikbaar vanuit coronamiddelen van het Rijk om extra activiteiten te
organiseren.
Met deze middelen willen we jong en oud weer in beweging brengen en eenzaamheid tegengaan.
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Happy holidays and a prosperous 2022
2021 is over for education. For most, the school holidays started a week earlier. This week
we had a number of children in emergency care and the colleagues at school had already
been busy preparing for the new year.
We sincerely hope that we can welcome the children back to school after the Christmas
holidays.
In that case we will start again on Tuesday 11 January because we have a study day on
Monday 10 January.
If the government decides that schools must remain closed after the Christmas holidays,
we will start teaching online on Wednesday 12 January. We will use the days before as
preparation, including the distribution of Chromebooks to children who otherwise cannot
attend online education at home.
We will inform you as soon as possible after the press conference on 3 January.
I want to thank you for your help and understanding over the past year. The year again did
not go as we would have liked. Let's hope for a better 2022.
I wish you, also on behalf of the Klimop team, very happy holidays and a prosperous and
healthy 2022.
Sincerely,
Antoine Peters

Activities for young people
During the Christmas holidays, the Epic Youth
Foundation, in collaboration with Meerwaarde and
Maatvast, organizes various online activities in the
municipality of Haarlemmermeer, especially for young
people from 10 to 23 years old.
The On The Move Christmas program focuses on
physical exercise and is partly organized by the young
people themselves.
From yoga and breakdance to first aid and cooking
workshops. Young people can find the offer and
register at www.epicyouth.nl/activiteiten
These activities are made possible in part by the
Corona recovery subsidy from the Municipality of
Haarlemmermeer. The municipality makes this subsidy available from central government
corona resources to organize extra activities.
We want to use these resources to get young and old moving again and to combat
loneliness.

