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Beste ouders/verzorgers,
Na een lange periode van thuis werken op afstand zijn we alweer een week op school aan het werk. We zijn
allemaal erg blij om de kinderen weer op school te zien en te kunnen begeleiden. Het was voor ons
allemaal een periode waarin we hebben gewerkt op een manier die tot nu toe onbekend was, waardoor we
nieuwe vaardigheden hebben geleerd.
Wij zijn blij met de informatie die we hebben ontvangen over hoe de thuiswerk periode is ervaren door
kinderen en ouders. Dit helpt ons om de kinderen op een goede manier verder te kunnen begeleiden. Het
is fijn te weten dat jullie over het algemeen tevreden zijn met de manier waarop we het thuis werken
hebben vormgegeven. Jullie aanvullingen en kritische opmerkingen kunnen we meenemen wanneer we
nog eens te maken krijgen met werken op afstand.
Het halen en brengen was voor allemaal even wennen, maar verloopt goed. We blijven hier alert op en
wanneer het nodig is om aanpassingen te doen, laten we dat weten. Het is mogelijk dat er na 20 mei weer
aanpassingen zijn in de maatregelen. Wanneer deze gevolgen hebben voor de gang van zaken op school,
horen jullie uiteraard van ons.

Met vriendelijke groet,
Marjon Adriaansen

Algemeen
Welkom op de Klim-op
Deze periode starten Stef, Maurice en Finn op de Klim-op. Wij wensen hen
een heel fijne tijd toe bij ons op school!

Aanmelding nieuwe leerlingen
Het is fijn voor ons om op tijd te weten hoeveel nieuwe leerlingen we
volgend schooljaar mogen verwelkomen op de Klim-op. Mocht uw kind voor 1 augustus 2021 vier jaar oud
worden, dan willen wij u vragen om uw kind aan te melden via onze website. Onder de link “formulieren”
vindt u het aanmeldformulier. Alvast bedankt!

Gebruik veld van Nemelaer tijdens de pauzes
Nu de kinderen met halve groepen weer hele dagen naar school gaan en we proberen om hen ook buiten
zoveel mogelijk gescheiden te houden van andere kinderen, is het een uitdaging om te zorgen dat alle
kinderen van de Klim-op en de Hasselbraam voldoende tijd en ruimte hebben om elke dag gescheiden
buiten te spelen.
Om wat meer ruimte te hebben om de kinderen buiten te laten spelen en bewegen, hebben we contact
opgenomen met voetbalvereniging Nemelaer. We maakten natuurlijk altijd al dankbaar gebruik van het
kunstgrasveld en een klein stukje gewoon gras tijdens de lunchpauzes en we willen daar in deze tijd ook
graag gebruik van maken. Zij zijn als sportclub, net als scholen, gebonden aan strikte regels en moeten het

sportpark gesloten houden, behalve tijdens trainingen, waarbij de regels van het RIVM natuurlijk in acht
genomen worden.
We zijn heel blij dat zij bereid zijn om een uitzondering te maken en ons toegang te verlenen tijdens de
pauzes die verdeeld zijn over de dag. Dit is mogelijk omdat de kinderen al samen in hun eigen groep op
school zijn en ook met dezelfde groep, onder toezicht, buiten spelen. We hebben wel afgesproken dat we
dit zouden toelichten aan ouders, zodat duidelijk is waarom de school onder schooltijd wel gebruik mag
maken van het sportterrein en het daarbuiten niet toegankelijk is.

Mr vergadering 14 mei
Op 14 mei heeft de mr i.v.m. de corona maatregelen een online bespreking gehouden. De volgende
onderwerpen zijn daarbij aan bod gekomen:





De maatregelen rondom de coronacrisis worden goed nageleefd. Op een enkel evaluatiepuntje na
is er tevredenheid over de manier waarop de school de richtlijnen naleeft.
Binnen de school is de formatie voor het nieuwe schooljaar in volle gang. De mr is op de hoogte
gebracht van de stand van zaken.
De mr heeft een positief advies gegeven voor de begroting 2020
De mr is op de hoogte gebracht van de resultaten en de analyse van de cito-toetsen van januari.

Verkiezingen mr
De mr van de Klim-op bestaat uit 6 personen: 3 leerkrachten en 3 ouders. Wanneer een leerkracht of een
ouder zitting neemt in de mr, doen zij dat voor een termijn van 3 jaar. Wanneer een termijn eindigt wordt
dit aan alle ouders kenbaar gemaakt, en krijgt iedereen de mogelijkheid aan te geven geïnteresseerd te
zijn om zitting te nemen in de mr.
Volgend schooljaar zijn de mr leden Regina Schoenmakers en Suzanne van der Mee aftredend. Zij stellen
zich graag herkiesbaar voor een nieuwe termijn. Wanneer er andere ouders zijn die zich verkiesbaar willen
stellen hebben zij daar nu ook de gelegenheid voor. Er wordt dan voor de 2 beschikbare plaatsen een
verkiezing georganiseerd. We horen het graag wanneer u interesse hebt om zitting te nemen in de mr.
Graag dan voor 29 mei een berichtje naar het secretariaat van de mr: b.lagendijk@cadansprimair.nl. Op
dit mailadres kunt u ook altijd terecht voor vragen over de werkzaamheden van de mr.

Bericht over schoolmelk
Nu de kinderen voor 50% weer naar school gaan en eht per kind verschilt wanneer en hoe vaak hij/zij
Schoolmelk krijgt, is het administratief en organisatorisch niet haalbaar en wenselijk om de leveringen van
Schoolmelk weer te hervatten. Daarnaast willen we de scholen in deze tijden natuurlijk ook niet extra
belasten.

Graag hervatten we de leveringen van Schoolmelk wanneer de basisscholen weer volledig opengaan. De
voorzichtige verwachting is dat dit vanaf 1 juni zal zijn. Mocht dit inderdaad zo zijn, dan zullen we de week

voor 1 juni weer leveren. Wanneer de basisscholen op een latere datum pas weer volledig opengaan, zullen
we het leveren van Schoolmelk uitstellen tot die datum.
Logischerwijs hoeven abonneehouders niet te betalen voor de pakjes melk die in deze periode niet
geleverd kunnen worden. Zodra bekend is wanneer de basisscholen weer opengaan, zal per
abonneehouder worden bekeken wat het overschot aan betaling is. Dit zal worden teruggestort op hun
rekening, of in mindering worden gebracht op het bedrag wat diegene nog moet voldoen. Wij hebben de
abonneehouders hierover geïnformeerd.
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Finn uit groep 7 jarig
Zepp uit groep 6 jarig
Sam uit groep 4 jarig
Jens uit groep 6 jarig

Pien uit groep 6 jarig
Juf Marjan jarig
Marijn uit groep 3
Pleun uit groep 4 jarig
Tygo uit groep 8a jarig
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Met vriendelijke groet,
Mede namens team de Klim-op,
Marjon Adriaansen
directeur b.s. de Klim-op

