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Meneer Bertel

Coronamaatregelen

Meneer Bertel, onze conciërge, is vanwege ziekte al
geruime tijd niet meer op school aan het werk.
Helaas verloopt zijn herstel langzamer dan verwacht.
Baanbrekers, zijn werkgever, verwacht dat hij niet kan reintegreren in zijn oude functie.
Om die reden hebben zij het detacheringscontract van
meneer Bertel op de KlimOp ontbonden. Dit betekent dat
meneer Bertel niet bij ons op school terug zal keren. We
vinden dit erg jammer. Meneer Bertel heeft ruim 20 jaar
als conciërge op de KlimOp gewerkt en werd door zowel
het team, kinderen als ouders gewaardeerd.
We gaan dan ook zeker op een gepaste manier afscheid
van hem nemen. Op dit moment bekijken we met Bertel
samen hoe we dit afscheid vorm gaan geven. Gezien de nu
geldende coronamaatregelen zal dat afscheid zich helaas
moeten beperken tot de kinderen en het team.
We danken Bertel bij deze alvast voor zijn jarenlange inzet
voor onze school. We gaan hem missen!

Sinds het uitbreken van de eerste coronagolf hebben we
als school diverse maatregelen genomen om de kans op
besmetting te voorkomen. Een aantal van deze
maatregelen heeft ook gevolgen voor u als ouder.
Door de nieuwe uitbraak blijven deze maatregelen
onverminderd van kracht, hoe vervelend dit soms ook kan
zijn.
Dat betekent dat we de verkeersstromen van ouders
rondom en in school zoveel mogelijk beperken. Ouders
komen niet op het plein of in school.
Als u de leerkracht, intern begeleider of directeur wilt
spreken, kunt u hiervoor uiteraard een afspraak maken. Dit
kan telefonisch of via Parro. We willen u vragen om in
Parro niet uit te wijden over hetgeen waarover u een
gesprek wilt, Parro is bedoeld voor korte mededelingen.
Wilt u wel vooraf delen wat u bezighoudt, dan vragen we u
hiervoor gebruik te maken van de mail.
Komt u uw kind onder schooltijd ophalen, meldt u zich dan
bij de voordeur. Uw kind wordt dan voor u uit de klas
gehaald en naar u gebracht.
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Wat groeit onze nieuwe school hard!
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