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Situatie rondom Corona
Op school hebben we ook veel last van Corona. Sinds maart vorig jaar is de
muziekjuffrouw ziek en daardoor afwezig. Zij kreeg begin 2021 Corona en is nog steeds
aan het herstellen. Een andere leerkracht raakte besmet in december en is pas deze week
weer voorzichtig begonnen met activiteiten op school. Één van onze lerarenondersteuners
is deze week thuis omdat zij ook besmet is met het virus. Met haar gaat het naar
omstandigheden redelijk en zij hoopt volgende week weer te kunnen gaan werken.
Daarnaast zijn er dagelijks kinderen die positief getest worden. Deze moeten vervolgens
een aantal dagen in quarantaine blijven. Tel daarbij op de kinderen die thuis moeten
blijven omdat zij iemand in hun nabije omgeving hebben die is besmet met het virus.
Dat maakt goed lesgeven momenteel lastig en ook spannend. Onze medewerkers zitten
voortdurend in een omgeving waarin afstand houden lastig en zelfs onmogelijk is.
Het aantal besmettingen is tot nu toe niet boven de twee per groep gekomen. Daardoor
hebben wij nog geen groepen in quarantaine hoeven sturen. Op scholen van onze
stichting zijn er deze week wel 24 groepen in quarantaine gegaan.
Het laat maar zien dat we uiterst voorzichtig moeten zijn in de omgang met elkaar.
Wij zijn tevreden over het gedrag van de leerlingen in de bovenbouw die allemaal hun
mondkapjes dragen op momenten dat zij niet op hun plek zitten.
Ik kan het niet vaak genoeg zeggen maar laten we allemaal ons aan de regels houden
zodat u gezond blijft en uw kind naar school kan blijven gaan.
Ik adviseer u een plan B te hebben voor het geval de klas van uw kind toch in quarantaine
moet gaan.

Nieuws van de ouderraad
De leden van de ouderraad wensen alle ouders, kinderen en leerkrachten een mooi en
gezond 2022. We hopen dat er voor de kinderen veel leuke en leerzame schoolactiviteiten
kunnen worden georganiseerd!
Evaluatie Sint en kerst
Nieuw dit jaar was de pakjeskamer in de kleutergymzaal. De kinderen van groep 1 t/m 4
mochten per klas naar de pakjeskamer van Sinterklaas om daar zelf een cadeautje uit te
zoeken.
Ondanks de vervroegde start van de kerstvakantie en dankzij de snelle actie van ouders
en leerkrachten, heeft het kerstontbijt toch - en met succes - plaats kunnen vinden.
Schoolreisje
De OR wil graag de leerlingenraad betrekken bij de invulling van het jaarlijkse uitje. Mede
gezien de beperkingen om met grote groepen op pad te kunnen, zijn we op zoek naar
alternatieven. Dus ook de kinderen mogen meedenken en ideeën aandragen voor een
bestemming of activiteit.

Wilt u zelf graag de OR helpen bij de organisatie van activiteiten, heeft u opmerkingen of
nieuwe ideeën, dan kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen naar OR@bsklimop.nl.

Denkt u aan de Ouderbijdrage?
NL81INGB0007744691 t.n.v. Oudervereniging Klimopschool
o.v.v. Voornaam Achternaam Groep
Klik hier voor meer informatie over de Oudervereniging, de
Ouderraad en de Ouderbijdrage.

Juffrouw Laure vertrekt van de Klimop
Eerder lieten wij u al weten dat juffrouw Laure uit groep 1/2A de Klimop gaat verlaten om
een nieuwe horizon te verkennen.
Wij hebben geadverteerd en de vacature gedeeld op sociale media. Daar zijn helaas geen
reacties op gekomen.
Daarom is besloten dat juffrouw Jeanet en juffrouw Sandra vanaf 1 februari les gaan
geven aan groep 1/2A.
Juffrouw Laure wensen wij heel veel succes en plezier met haar verder carrière.

Juffrouw Lisanne Klaassen weer naar school
Dit schooljaar is juffrouw Lisanne Klaassen bij ons gekomen als onderwijsassistent.
Zij ondersteunt de groepen in de bovenbouw.
In februari start zij met de opleiding lerarenondersteuner. Een lerarenondersteuner heeft
een opleiding van zo’n 1,5 jaar achter de rug die waardoor zij nog beter in staat is om
kinderen te begeleiden maar deze ondersteuner mag ook zelfstandig lesgeven onder de
verantwoordelijkheid van een leerkracht.
Deze mensen zijn een welkome aanvulling voor het onderwijs.
Gedurende haar opleiding zal zij een dag per week minder op school zijn om zo voldoende
tijd te hebben voor haar studie.
Wij wensen haar veel succes met haar opleiding.
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Situation around Corona
We also suffer a lot from Corona at school. Since March last year, the music lady has
been ill and therefore absent. She contracted Corona in early 2021 and is still recovering.
Another teacher became infected in December and only started cautiously with activities at
school this week. One of our teacher assistants is at home this week because she is also
infected with the virus. Given the circumstances, she is doing reasonably well and she
hopes to be able to go back to work next week.

In addition, there are children who are tested positive every day. These must then remain
in quarantine for a number of days. Add to this the children who have to stay at home
because they have someone in their vicinity who is infected with the virus.
That makes good teaching difficult and exciting at the moment. Our employees are
constantly in an environment in which keeping a distance is difficult and even impossible.
The number of infections has so far not exceeded two per group. As a result, we have not
yet had to send groups into quarantine. At schools of our foundation, 24 groups have been
quarantined this week.
It just goes to show that we need to be extremely careful when dealing with one another.
We are satisfied with the behavior of the students in the superstructure who all wear their
mouth caps at times when they are not in their place.
I can't say it often enough but let's all stick to the rules so that you stay healthy and your
child can continue to school.
I recommend that you have a plan B in case your child's class has to go into quarantine.

News from the parent council
The members of the parent council wish all parents, children and teachers a beautiful and
healthy 2022. We hope that many fun and educational school activities can be organized
for the children!
Evaluation St. and Christmas
New this year was the parcel room in the kindergarten gym. The children from groups 1 to
4 were allowed to go to Sinterklaas's parcel room per class to pick out a present
themselves.
Despite the early start of the Christmas holidays and thanks to the quick action of parents
and teachers, the Christmas breakfast was still able to take place - and with success.
School trip
The Works Council would like to involve the student council in the implementation of the
annual outing. Partly in view of the limitations of being able to travel with large groups, we
are looking for alternatives. So the children are also allowed to contribute ideas and ideas
for a destination or activity.

If you would like to help the Works Council with the organization of activities, or if you have
any comments or new ideas, please contact us by sending an e-mail to OR@bs-klimop.nl.

Are you thinking about the Parental Contribution?
NL81INGB0007744691 in the name of Parents association Klimopschool
with reference to First name Last name Group
Click hier for more information about the Parents' Association, the Parents' Council and
the Parental Contribution.

Miss Laure leaves the Ivy
Earlier we informed you that Miss Laure from group 1/2A will leave the Ivy to explore a
new horizon.

We advertised and shared the vacancy on social media. Unfortunately, there have been
no responses.
That is why it has been decided that Miss Jeanet and Miss Sandra will teach group 1/2A
from 1 February.
We wish Miss Laure a lot of success and fun with her further career.

Miss Lisanne Klaassen back to school
This school year, Miss Lisanne Klaassen joined us as a teaching assistant.
She supports the groups in the superstructure.
In February she will start the teacher support training. A teacher supporter has completed
a training of about 1.5 years, which makes her even better able to guide children, but this
supporter may also teach independently under the responsibility of a teacher.
These people are a welcome addition to education.
During her education she will be at school one day a week less in order to have enough
time for her studies.
We wish her every success with her education.

