Donderdag 14 april 2022

Klimophetnieuws
see further for English
Inhoud:
Ouders weer in school na de meivakantie
Continurooster op vrijdag 22 april
Nieuwe directeur is bekend

Ouders weer welkom in school na de meivakantie
Geachte ouders,
Na de mei vakantie bent u weer, gedeeltelijk, van harte welkom in de school.
Wij hebben ervoor gekozen om op bepaalde dagen ouders in de ochtend mee naar binnen te laten
gaan. Na de lunchpauze kunt u niet mee naar binnen.
Dit bevordert de zelfstandigheid van de leerlingen en geeft veel rust in school waardoor wij vlot kunnen
starten. De leerkracht ontvangt de kinderen in de klas. Hij/zij wil elk kind zien. Dat is belangrijk voor de
start van de dag. Daarmee laat je zien dat elke leerling welkom is en zie je ook snel of een leerling
mogelijk niet lekker in zijn vel zit. Als u de leerkracht persoonlijk wilt spreken over uw kind kunt u dit op
een ander moment plannen, telefonisch, via mail of Parro.
Bij de gymzaal kunt u niet mee naar binnen.
Wij hebben gekozen voor de volgende organisatie:
Groep 1 /2:
-Op dinsdag en vrijdag mogen de ouders 's ochtends mee naar binnen.
-Ouders van nieuwe leerlingen mogen tijdens het wennen en de eerste officiële schooldag mee
naar binnen.
-De groepen gebruiken de volgende ingangen:
(Er verandert alleen iets voor de A en B groepen.)
Groep 1 /2 A en 1/2B: ingang deur op het kleuterplein naast de buitenberging dus niet meer de deur
van het eigen lokaal).
Groep 1 /2 C: kleuteringang naast Rode Kruisgebouw.
Groep 1 /2 D en E: via de hoofdingang op het grote plein.
De leerkrachten staan 's ochtends niet meer buiten, 's middags komen zij wel met de kinderen mee
naar buiten. Als u ‘s ochtends toch iets kwijt wilt aan de leerkracht, kunt u dat via Parro of telefonisch
doen.
Groep 3:
-Op dinsdag en vrijdag mogen de ouders 's ochtends mee naar binnen.
Groep 4 t/m 8:
-De ouders van de leerlingen van de groepen 4 t/m 8 mogen een keer per week ’s ochtends mee
naar binnen. De dag waarop dit mag wisselt telkens na een vakantie.
Van de meivakantie tot de zomervakantie: dinsdag.
Van zomervakantie tot de herfstvakantie: vrijdag
Van de herfstvakantie tot de Kerstvakantie: maandag.
Van de Kerstvakantie tot de krokusvakantie: donderdag.
Van de krokusvakantie tot de meivakantie: woensdag.

Continurooster vrijdag 22 april
Vrijdag 22 april is er een continurooster.

De leerlingen hebben die dag school van 8.30 uur tot 14.00 uur.
De leerlingen moeten zelf eten en drinken meenemen en eten met de leerkracht in de
klas. Die dag is er geen tussenschoolse opvang.
Ik weet niet waarom dit is maar mogelijk heeft het iets te maken met mijn afscheid…..

Nieuwe directeur start op 1 mei
Op 1 mei start de nieuwe directeur op de Klimop.
Haar naam is Leontine Helleman.
Vandaag heeft zij zich, na de Paasviering, voorgesteld aan de leerlingen en binnenkort zal
zich aan u voorstellen.
Hieronder de brief van het College van Bestuur waarin haar aanstelling wordt
aangekondigd.
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Parents welcome back to school after the May holiday
Dear Parents,
After the May holiday, you are partly welcome again in the school.
We have chosen to let parents come in in the morning on certain days. You cannot enter
after the lunch break.
This promotes the independence of the students and gives a lot of peace in school so that
we can start smoothly. The teacher welcomes the children into the classroom. He/she
wants to see every child. That is important for the start of the day. This shows that every
student is welcome and you can also quickly see whether a student is not feeling well. If
you would like to speak to the teacher personally about your child, you can schedule this
at another time, by telephone, e-mail or Parro.
You cannot enter the gym.
We have chosen the following organization:
Group 1 /2:
-On Tuesdays and Fridays, parents are allowed in in the morning.
-Parents of new students are allowed to enter during the adjustment and the first official
day of school.
-The groups use the following inputs:
(Something changes only for the A and B groups.)
Groups 1/2 A and 1/2B: entrance door on the kindergarten square next to the outside
storage room, so no longer the door of your own room).
Group 1 /2 C: nursery entrance next to the Red Cross building.
Group 1 /2 D and E: through the main entrance on the main square.
The teachers are no longer outside in the morning, but they do come out with the children
in the afternoon. If you still want to say something to the teacher in the morning, you can
do so via Parro or by telephone.
Group 3:
-On Tuesdays and Fridays, parents are allowed in in the morning.
Groups 4 to 8:
-The parents of the students of groups 4 to 8 are allowed in once a week in the morning.
The day on which this is allowed changes after a holiday.
From the May holidays to the summer holidays: Tuesday.
From summer holidays to autumn holidays: Friday
From the autumn holidays to the Christmas holidays: Monday.
From the Christmas holidays to the spring break: Thursday.
From the spring break to the May holiday: Wednesday.

Continuous schedule Friday April 22
There is a continuous schedule on Friday 22 April.
The students have school that day from 8.30 am to 2 pm.
Students must bring their own food and drink and eat with the teacher in the classroom.
There will be no after-school care on that day.
I don't know why this is but possibly it has something to do with my goodbye.....

New director starts on May 1st
The new director will start at De Klimop on 1 May.
Her name is Leontine Helleman.

Today, after the Easter celebration, she introduced herself to the students and will soon
introduce herself to you.
Below is the letter from the Executive Board announcing her appointment.

