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Warmetruiendag 
 
Op vrijdag 11 februari 2022 viert Nederland de 
zestiende Warmetruiendag: de vrolijkste actiedag 
voor gezamenlijke energiebesparing.  
De thermostaat gaat een graadje lager en 
iedereen trekt een warme trui aan. "Verwarm 
jezelf en niet de aarde" is de boodschap. 
De Klimop doet mee aan deze actie.  
In de klassen zullen we hier aandacht aan 
besteden en de kinderen trekken allemaal een 
lekker warme trui aan. Niet vergeten hè! 
Doet u thuis ook mee? Dan besparen we met 
elkaar energie, CO2 uitstoot en geld. 
 
 

Een Coronaweek op de Klimop 
Sinds de uitbraak van Corona is “normaal” onderwijs geven niet meer mogelijk. 
De ergste perioden waren de weken dat er geen fysiek les meer kon worden gegeven. 
Maar nu de kans daarop veel kleiner is geworden hebben we nog dagelijks veel last van 
Corona. 
Wat betekent dit op de Klimop? 
Vanaf vorig jaar maart zijn er leerkrachten ziek en daardoor afwezig. Zo missen we al 
vanaf maart 2021 onze muziekleerkracht. Haar herstel verloopt langzaam. Gelukkig 
hebben wij meester Nick die haar vervangt. Vanaf december is een leerkracht, die de 
lessen beeldende vorming verzorgt, afwezig en zij is ook nog herstellende. Heel 
voorzichtig is zij terug aan het komen in haar werk als leerkracht. 
Elke dag is het spannend wie er wel en wie er niet is omdat hij of zij positief test. Deze 
week zijn er drie collega’s positief getest en was er nog een leerkracht in quarantaine. 
Daardoor moet je dagelijks bedenken hoe het primaire proces, het lesgeven aan de 
kinderen, door kan gaan.  
Gelukkig hebben wij een flexibel team. Dat bestaat uit leerkrachten en ondersteuners. 
Deze ondersteuners kunnen regelmatig een klas overnemen.  
Echter daardoor gaat hun werk niet door. Zij ondersteunen groepjes leerlingen die dit zo 
hard nodig hebben. 
Juffrouw Maureen staat zo al enkele weken een aantal dagen per week voor de klas, maar 
ook juf Roos, juf Sandra, juf Charmaine, juf Lisanne, juf Marja en juf Misha nemen zo 
regelmatig groepen over waardoor de extra ondersteuning aan kinderen achterwege blijft. 
Deze week gingen ook de lessen aan de Flexklas niet door vanwege een zieke leerkracht 
en de lessen beeldende vorming gaan om dezelfde reden al een aantal weken niet meer 
door. 



Al deze onregelmatigheden vragen veel extra inspanning van het team. 
Tel daarbij op dat er dagelijks kinderen positief testen in de groepen wat het ook nog extra 
spannend maakt voor de leerkrachten die in deze groepen staan en niet of nauwelijks 
afstand kunnen houden van hun leerlingen. 
Wij hopen op uw begrip als de groep plotseling een andere leerkracht krijgt dan werd 
verwacht. 
 

Nieuwe leerlingen tijdig aanmelden 
Wij zijn op school alweer gestart met de organisatie voor het volgende schooljaar. 
Voor het organiseren van het aantal groepen is het belangrijk om te weten hoeveel 
leerlingen wij volgend jaar op school hebben. 
Wordt uw kind volgend schooljaar vier jaar en wilt u hem/haar aanmelden op de Klimop 
dan vragen wij u om dat binnenkort te doen. 
U kunt dat doen door te mailen naar info@bs-klimop.nl 
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Warm sweater day 
 

On Friday 11 February 2022, the Netherlands will 
celebrate the sixteenth Warm Sweater Day: the 
happiest day of action for joint energy savings. 
The thermostat goes one degree lower and everyone 
puts on a warm sweater. "Heat yourself and not the 
earth" is the message. 
The Klimop is participating in this action. 
We will pay attention to this in the classes and the 
children will all put on a nice warm sweater. Don't 
forget! 
Are you also participating at home? Then we save 
energy, CO2 emissions and money together. 
 
 

A Coronaweek at the Klimop 
Since the outbreak of Corona, "normal" education is no longer possible. 
The worst periods were the weeks when physical classes could no longer be given. 
But now that the chance of this has become much smaller, we still suffer a lot from Corona 
every day. 
What does this mean on the Klimop? 
Since March last year, teachers have been sick and therefore absent. For example, we 
have been missing our music teacher from March 2021. Her recovery is slow. Luckily we 
have Master Nick to replace her. From December, a teacher who provides visual 
education classes has been absent and she is also still recovering. She is very cautiously 
returning to her work as a teacher. 
Every day it is exciting who is and who is not because he or she tests positive. This week, 
three colleagues tested positive and another teacher was in quarantine. As a result, you 
have to think on a daily basis how the primary process, teaching the children, can 
continue. 



Fortunately, we have a flexible team. It consists of teachers and support staff. These 
supporters can regularly take over a class. 
However, their work does not continue because of this. They support groups of students 
who need it so much. 
Miss Maureen has been in front of the class a few days a week for several weeks, but also 
Miss Roos, Miss Sandra, Miss Charmaine, Miss Lisanne, Miss Marja and Miss Misha 
regularly take over groups, so that extra support for children is not required. 
This week the lessons at the Flexklas were canceled due to a sick teacher and the visual 
education lessons have been canceled for a number of weeks for the same reason. 
All these irregularities require a lot of extra effort from the team. 
Add to this the fact that children test positive every day in the groups, which makes it even 
more exciting for the teachers who are in these groups and who can hardly or not keep 
their distance from their students. 
We hope for your understanding if the group suddenly receives a different teacher than 
expected. 
 

Register new students in time 
We have already started the organization at school for the next school year. 
In order to organize the number of groups, it is important to know how many students we 
will have at school next year. 
Your child will turn four next school year and if you want to register him/her at the Klimop, 
we ask you to do so soon. 
You can do that by emailing info@bs-klimop.nl  
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