Hilversum, april 2019

Hierbij het maandbericht april 2019.

Bericht van de oudercommissie
Zaterdagochtend 30 maart heeft een aantal
ouders meester Bert geholpen in de tuin op
school. Het helpt de leerlingen hun
tuinlessen uit te voeren. Op deze mooie
lenteochtend was het erg gezellig om
samen bezig te zijn. Miriam zorgde voor
heerlijke vlaaien bij de koffie.

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Terwijl de zonnestralen hard hun best doen
om Nederland weer een beetje lentegevoel
te geven, zitten de kinderen volop in de
stemming voor de naderende
Koningsspelen en het Paasfeest. De
komende dagen dus nog even goed de
Pasapas-oefenen en je mooiste rood-witblauw-oranje kleding bij elkaar zoeken.
We gaan er gezellige feestjes van maken!
Daarna volgt een meivakantie van 2 weken.
Als iedereen uitgerust terugkomt in mei
gaan we de drukke mei en juni weken in,
met toetsen, maar ook een leuk
schoolreisje. Volop in de energie dus!
Let op; het schoolreisje van het VSO heeft
wel een anderde datum gekregen. Het is nu
op woensdag 29 mei, de dag voor
Hemelvaart. Dit is anders dan in de
schoolkalender stond.
Sociale veiligheidsregel april
Ook voor de maand april is er weer een
mooie veiligheidsregel opgesteld die in de
hele school uitgedragen wordt.
Graag informeren we ouders hierover,
zodat u als ouder weet waar de leerlingen
mee bezig zijn op het gebied van een
veilige leer- en werkomgeving.
De regel van de maand april:
“Pesten is nooit goed, zorg dus dat je
aardig doet”

Dinsdag 2 april hebben enkele leden van de
oudercommissie kennis gemaakt met de
Medezeggenschapsraad en bespraken we
elkaars werkzaamheden.
Voor Koningsspelendag op vrijdag 12 april,
hebben zich enkele hulpouders gemeld,
heel fijn! Het gaat om helpen bij het
uitdelen van het ontbijt ’s ochtends en hier
en daar aanwezig zijn bij spelletjes en
inschenken van drinken gedurende de dag.
Vind je het leuk om te helpen bij de
voorbereidingen van de Paaslunch op
donderdag 18 april, dan zien we graag je
mailtje tegemoet via het adres:
klimopoudercommissie@gmail.com
De oudercommissie is op zoek naar
enthousiaste nieuwe leden; dus ben je
geïnteresseerd, dan horen wij dit graag!
Vriendelijke groeten van Priscilla, Francisca,
Linda en Gerry.
Belangrijke data
Koningsspelen
12 april
Paasviering
18 april
Meivakantie (incl. Goede Vrijdag en
Pasen)
19 april tot en met 5 mei 2019
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Start toetsweken
6 mei
Eind toetsweken
24 mei
Hemelvaart
30 mei tot en met 2 juni 2019
Pinksteren
8 juni tot en met 10 juni
Studiedag
11 juni
Leerlingen zijn die dag vrij

Jarigen april
3 april
Charles Roberts
5 april
André Veenstra
10 april
Miriam Lugtenberg
11 april
Ibrahim Youb
12 april
David Bekkers
13 april
Sanne Overes
14 april
Daniël Rietveld
16 april
Marco van Sleen
Corrie van Sluijs
18 april
Laura Awick
19 april
Alieke Werkman
20 april
Nansi Hristeva
21 april
Jennifer Pooters
26 april
Pauline Bouman
30 april
Joy Teeuwen

Schoolreis SO
14 juni
Schoolreis VSO
29 mei
Oudergesprekken
1 en 3 juli
Afscheid schoolverlaters
3 juli
Eindfeest
5 juli
Kennismakingsochtend
10 juli

VSO A1
Vrijdag 8 februari 2019 ging VSO A1 naar
Groot Goylant, dat is een middelbare school
waar we dit keer sportactiviteiten gingen
doen met de klas.
We werden opgehaald met een oude
Amerikaanse gele bus.
We hebben dit gedaan bij Groot Goylant:
Trefbal, blinddoek voetbal (waar je
geblinddoekt werd en aan het geluid moest
horen waar de bal was), Lijnbaan en
pingpong-spek-Pong.
Het was een hele leuke dag met zijn allen!
Groetjes Lerato

Studiedag
12 juli
Leerlingen zijn die dag vrij
Zomervakantie
13 juli tot en met 25 augustus

VSO D1
Beste ouders, verzorgers
Deze maand zijn wij begonnen met het
“kunstproject”. Dit project duurt tot net na
de meivakantie.
In de klas zijn wij bezig met het maken van
kunst-koeien: koeien van papiermaché,
bedekt met stippen. Dit is gebaseerd op
Aboriginal kunst.

Open dag bij Parc Spelderholt

Verder hebben we gewerkt aan godsdienst,
als aanloop van de Pasen. Het thema is:
“Een groeiende tuin”.
En uiteraard leren we hier ook nog steeds
lezen, schrijven, rekenen, en sociale
vaardigheden.
Dit was ons stukje voor de maandbrief!
Groet, en tot de volgende keer!
Hieronder volgt het kopje externe
informatie.
We ontvangen van veel externe partners
allerlei informatie. In onze maandberichten
willen we u die info niet onthouden. De
school heeft echter geen belang of
zeggenschap over de inhoud van deze
informatie. Als ouder/verzorger kunt u zelf
rechtstreeks de betrokken benaderen en de
school is niet aansprakelijk voor de
verstrekte informatie.
Jeugd en Gezin

Graag willen we u attenderen op de vraag
van de maand april 2019 van Jeugd en
Gezin Gooi en Vechtstreek.
De vraag luidt: ‘Hoe leer je je (bijna)
puber zelfstandig te worden?’ (zie
bijlage).

Wat is Parc Spelderholt?
Op Parc Spelderholt wonen, leren en
werken jongeren met een beperking. Alles
wat ze leren kunnen ze direct in praktijk
brengen door het lopen van een stage op
het Parc. Het Hotel, Kasteel en het
landgoed staan hiervoor tot hun
beschikking en zo dragen zij bij aan de
dienstverlening van onze gasten.
Wij gaan uit van de kracht van ieder mens
en geven de toekomst van deze jongeren
samen mét hen inhoud.
Parc Spelderholt is de enige organisatie in
Nederland waar wonen, werken en leren in
een organisatie en op een plek zijn
samengebracht.
Het resultaat is dat onze studenten na hun
verblijf op Spelderholt een grotere mate
van zelfstandigheid hebben ontwikkeld. En
met het Spelderholt-diploma op zak vinden
de meeste een leuke vervolgplek. Op de
reguliere arbeidsmarkt of in een
arbeidsmatige dagbesteding.

Organisatie “Sien”
Deze organisatie is er speciaal voor ouders
van gehandicapte kinderen. Ze bieden veel
informatie, maar het is ook een plek om
eventueel andere ouders te ontmoeten.
Hun website is: www.sien.nl

