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Inleiding
Aan de ouders/verzorgers van bs Klim-Op,
In dit nummer:
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•

Inleiding

•

invalproble- 2
matiek

De berichtgeving vanuit het RIVM aangaande het Coronavirus is voor NoordBrabant anders dan in de rest van Nederland.
Zoals wij al in eerdere communicatie hebben aangegeven handelen we binnen
Lowys Porquin nog steeds volgens de richtlijnen van het RIVM.

Op de website van het RIVM is het volgende te lezen https://lci.rivm.nl/
richtlijnen/covid-19 :
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Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu adviseert inwoners van
•
Gymnastiek
de
provincie Noord-Brabant bij verkoudheid, hoesten of koorts hun sociale contac•
opleidingsten
te beperken. Dit betekent: blijf thuis. Om de mogelijke verspreiding in deze proschool
vincie in kaart te brengen, start het RIVM morgen een steekproef naar COVID-19.
•
Sponsoractie 4
Van het grootste deel van de patiënten in Nederland is de bron bekend. De meeste
•
Paasviering
patiënten zijn in Italië geweest, of hebben contact gehad met een bevestigde patiënt.
Van de patiënten waarvan geen bron bekend is of waarvan die nog onderzocht
wordt, komt het merendeel uit Brabant of heeft een link met deze provincie. Om na
te gaan in hoeverre er sprake is van verspreiding van het virus in de provincie, start
het RIVM morgenochtend met een steekproef waarbij getest wordt op het nieuwe
coronavirus.
Het RIVM vraagt inwoners van Noord-Brabant met een verkoudheid, die hoesten of
koorts hebben hun sociale contacten zo veel mogelijk te vermijden. Werk bijvoorbeeld thuis, ga niet op bezoek bij anderen of naar plekken waar veel mensen samenkomen. Mocht je klachten hebben en toch het huis willen verlaten, probeer dan zo
veel mogelijk afstand te houden tot anderen. Hiermee verklein je de kans om onopInteressante informatie: gemerkt het virus te verspreiden. Bel uw huisarts alleen als uw klachten verergeren.
Wij vragen u aldus om deze richtlijnen te volgen.
•
17 maart SOT
(Schoolondersteuningsteam) Tevens vragen wij hierbij wel uw aandacht voor het volgende:
Door uitval van medewerkers kan het voorkomen dat we groepen niet meer kunnen
•
26 maart sponsoractie groebemensen. De kinderen van die groepen worden zo veel mogelijk opgedeeld (wel
pen 1 t/m 6
volgens protocol van individuele scholen/locaties). Mocht het opdelen geen optie
•
7 april sponsoractie groepen zijn, wordt ouders gevraagd de kinderen thuis te houden.
7-8
•

9 april Paasviering

•

10 april Goede Vrijdag: Alle
leerlingen vrij.

•

13 april Tweede Paasdag:
Alle leerlingen vrij.

•

9 april Nieuwsbrief 7
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Mochten de richtlijnen worden aangepast, dan zullen we u uiteraard daarover informeren.
Met vriendelijke groet,
College van Bestuur
Stéphane Cépèro
Els Kooijmans

Vrijheidsmaaltijd
De Zonnebloem afdelingen in de gemeente Woensdrecht organiseren gezamenlijk de Vrijheidsmaaltijd op 5 mei 2020 op het terrein van de Paasheuvelgroep (voorheen Luchtballon)

Omdat de ruimte gelimiteerd is, willen wij u vragen zich middels dit inschrijfformulier in te
schrijven. U krijgt dan van ons een officiële uitnodiging, wat tevens uw toegang bewijs zal
zijn. Wij hopen in totaal zo’n 400 personen te mogen verwelkomen. Dit zullen gasten van de
Zonnebloemafdelingen zijn, maar ook scholieren met hun ouders en eventueel grootouders,
veteranen, militairen van de vliegbasis en het gemeente bestuur.
Wij bieden u gratis een aangeklede lunch aan met een voorafje en een toetje en een programma voor jong en oud. Ook is er gelegenheid om met elkaar te praten.

Na de maaltijd zal er in een informele sfeer een optreden zijn en kunt u de extra bijgevoegde cons
nen besteden voor een drankje. We hopen zo op en gezellige manier 75 jaar in vrijheid leven te vi
verschillende generaties bij elkaar.
Inschrijfstrook
School + plaats:

………………………………………………………..

Naam:

…………………………………………………….

Adres:

…………………………………………………….

Leeftijd: ……………

46…………………………………………………
Met ouders:
Met grootouders:

ja/nee ……. personen
ja/nee ……. personen

Voor eventuele vragen kunt u binnen de organisatie terecht bij de contactpersonen:
Kees Keller: E. kees-wil@ziggo.nl T. 0164673537 / 0628936815
Drea Wesselink: E. drea.wesselink@gmail.com T. 0164255766
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Gymnastiek
Graag brengen we de regels met betrekking tot de gymlessen, vanwege veiligheid en hygiëne
nog eens onder de aandacht:
Onze gymlessen vinden voornamelijk plaats in de sporthal bij het gemeentehuis, maar soms ook
op het sportpark. De kinderen moeten beschikken over gymschoenen met lichte zolen. Gymkleding is voor de kinderen uit de groepen 3 t/m 8 verplicht en volstaat met een shirtje en een korte
broek. In de groepen 1-2 gymmen de kinderen in een hemd en
onderbroek. Sieraden worden voorafgaand aan de gymles uit gedaan en lange haren worden vastgebonden met een elastiekje. Uit
het oogpunt van hygiëne willen wij u vragen de kinderen extra
sokken mee te geven, zodat de kinderen deze kunnen wisselen na
de gymles. Alle gymspullen gaan na de les mee naar huis.
Om het aan- en uitkleden vlot te laten verlopen, verzoeken wij u
de kinderen makkelijke kleding aan te geven. Een goede tip is
om waardevolle spullen en sieraden thuis te laten.

Opleidingsschool
Klim-Op is sinds vorig schooljaar een Erkend Leerbedrijf geworden. Dat betekent dat wij naast
Pabo-stagiaires en vmbo leerlingen ook bevoegd zijn om MBO-studenten vanuit diverse richtingen te begeleiden. Onlangs is deze opnieuw getoetst en met trots kunnen we aangeven dat onze
bevoegdheid is uitgebreid met "zorg/welzijn" en "facilitaire dienstverlening"!
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Invalproblematiek
De invalproblematiek is hoog. Maar heb je een onderwijsbevoegdheid en ben je alleen beschikbaar op onze school? Schrijf je dan nu via deze link in
voor de schoolpool van Klim-Op. We zouden daar erg
mee geholpen zijn!

De afgelopen maand hebben wij de vervangingen als volgt opgelost:
Datum

Groep

Opgelost door:

12-02-2020

3B

Vervanger

12-02-2020

3A

Vervanger

13-02-2020

4A

Kinderen opdelen

17-02-2020

Gymleerkracht

17-02-2020

8

Ambulante tijd vaste
leerkrachten.
Vervanger

18-02-2020

3A

Vervanger

18-02-2020

3B

Ambulante tijd MT-lid

19-02-2020

3A

19-02-2020

3B

Parttime leerkracht
werkt extra.
Vervanger

20-02-2020

Gymleerkracht

21-02-2020

Gymleerkracht

02-03-2020 t/m 04-032020
02-03-2020

3B

Ambulante tijd vaste
leerkrachten.
Ambulante tijd vaste
leerkrachten.
Vervanger

1/2D

Vervanger

03-03-2020

1/2D

11-03-2020

3B

Onderwijsassistent +
ambulante tijd MT-lid
Vervanger

Iedere dinsdag en woensdag groep 6B is er een vaste vervanger.
Iedere maandag (na de carnavalsvakantie) vervangt Hanneke haar eigen
groep 8.
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Sponsoractie
Op 26 maart vindt de jaarlijkse vastenactie plaats. De groepen 1 t/m 6 zullen in de ochtend een sponsorloop
houden in het parkje bij de school via onderstaand schema:
Groepen 1 en 2: sponsorloop 8.45-9.00 (groepen 3/4 moedigen aan)
Groepen 3 en 4: sponsorloop 9.00-9.15 (groepen 1/2 en 5/6 moedigen aan)
Groepen 5 en 6: sponsorloop 9.15-9.30 (groepen 7/8 moedigen aan)
De groepen 7 en 8 doen niet mee aan de sponsorloop; zij gaan op dinsdag 7 april baantjes zwemmen bij zwembad Laco.
De opbrengst van de sponsoracties gaat dit jaar naar 3 doelen:
1. De Vastenactie
De Vastenactie 2020 heeft als thema 'Werken aan je toekomst’. Het is belangrijk dat kinderen niet alleen naar de
basisschool kunnen, maar ook een vervolgopleiding krijgen om een vak te leren. Dat vergroot hun kansen op
werk, waarmee ze een redelijk inkomen kunnen verdienen.
2. Stichting De Brug via de Veteranen van Kosovo
Stichting de Brug helpt weeskinderen, weduwen en andere kwetsbare groepen in Kosovo en Noord-Albanië.
Sinds de Kosovo-oorlog van 1999 biedt zij hulp aan met betrekking tot onderwijs, onderdak, kleding en voedsel.
Christian Zorge, vader van onze leerling Yannick en zelf als militair op missie geweest naar Kosovo om te helpen met de wederopbouw van het land na de oorlog, heeft veel contact met deze stichting en zal eind mei – samen met 16 andere veteranen – een bezoek brengen aan Kosovo en daar met het opgehaalde geld middelen
aanschaffen voor de allerarmsten of bestaande spullen repareren. Het overige geld zal worden gedoneerd aan
Stichting De Brug. Meer informatie vindt u op de site van deze stichting: www.debruginternationaal.nl.
3. De Zonnebloem
De Zonnebloem organiseert sinds jaar en dag vakanties en activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking die extra zorg nodig hebben. De Zonnebloem draait voornamelijk op vrijwilligers die deze mensen geheel belangeloos begeleiden bij deze activiteiten, dagjes uit en vakanties. De (matige tot intensieve) zorg die
deze mensen nodig hebben tijdens deze reizen en activiteiten wordt betaald vanuit donaties, zodat deze mensen zorgeloos kunnen genieten.
Het totaal ingezamelde bedrag wordt tijdens de Paasviering op 9 april aan het einde van de dag bekend gemaakt door Ab en de Paashaas! De contactpersonen van de beide goede doelen worden uitgenodigd om de
cheques in ontvangst te nemen.

Paasviering
De paasviering vindt dit jaar plaats op donderdag 9 april. Er is dit jaar geen paasontbijt, maar organiseren we
een soort tapastafel waar we gezonde fingerfood snackjes serveren. Het gaat om kleine hapjes zodat er geen
bestek en bordjes nodig zijn! Ook kiest de leerkracht zelf een moment op de dag om deze op te eten. De leerkrachten informeren u hier binnenkort meer over.
Omdat we de R.K. identiteit van de school wat meer willen uitdragen zullen we dit jaar ook met Pasen een bezoekje brengen aan de kerk waar de Pastoor het paasverhaal verteld op het niveau van de leeftijd van de kinderen. Daarnaast worden door alle kinderen eieren gezocht op het schoolplein.
Rond 14.45 uur wordt er op het schoolplein door Ab en de Paashaas het opgehaalde bedrag bekend gemaakt.
Als ouder bent u van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.
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