Hilversum, mei 2019

Ouder informatie avond t.a.v
particuliere wooninitiatieven voor
ouders van kinderen eind SO en VSO

Hierbij het maandbericht mei 2019.

Maandag 27 mei, inloop 19.30 uur,
start 19.45 uur, eindtijd 21.30 uur
Locatie Klimopschool, Hoflaan 10
Alfons Klarenbeek, coördinator
particuliere (ouder) initiatieven bij
Amerpoort, komt op deze (interactieve)
avond vertellen over de mogelijkheden en
ervaringen die hij heeft in het ontwikkelen
van particuliere wooninitiatieven en andere
mogelijkheden.
Steeds vaker verenigen ouders of wettelijk
vertegenwoordigers zich om een
woonvoorziening voor en met hun kind met
een beperking te creëren. Amerpoort
ondersteunt bij de voorbereiding en levert
de zorg en ondersteuning aan deze
wooninitiatieven.
Ouders en/of verzorgers zijn van harte
welkom op deze avond om mee te praten,
informatie in te winnen en vragen te
stellen.
Opgeven graag via de mail:
info@klimopschool.net zodat we weten op
hoeveel mensen we kunnen rekenen.
Heeft u vooraf een vraag, vermeld deze dan
bij uw aanmelding, zodat we deze kunnen
doorspelen aan Dhr. Klarenbeek.
We hopen u te zien op 27 mei,
Met vriendelijke groet,
Suzanne Pos, schoolmaatschappelijk werker
en Myrel Woesthuis, coördinator stage &
uitstroom

Beste ouder(s)/verzorger(s),
De maand mei staat altijd in het teken van
de toetsen. Alle kinderen worden
individueel getoetst om te kijken of ze de
doelen behaald hebben waar dit schooljaar
aan gewerkt is. Dit vraagt veel concentratie
van de kinderen. Ter afwisseling proberen
de leerkrachten zo veel mogelijke leuke en
interessante activiteiten aan te bieden om
de motivatie er in te houden. Naast de
cognitieve doelen kijken wij natuurlijk ook
naar alle andere vaardigheden die de
kinderen moeten leren om ze zo krachtig,
zelfstandig en zelfverzekerd in de
maatschappij te laten deelnemen.
Een belangrijke maand dus!
Maar ook lekker een paar vrije dagen.
Eindfeest 5 juli 2019
Na overleg binnen het team van de
Klimpschool is besloten het eindfeest van
5 juli 2019 niet door te laten gaan. Er was
veel overlap met het eindfeest en het
beginfeest en we willen het graag 1x goed
en groots neer kunnen zetten. Aan het eind
van het schooljaar willen we de aandacht
kunnen geven aan de uitstroomleerlingen
en de kinderen die van het SO naar het
VSO doorstromen.
Wij zullen het nieuwe schooljaar starten
met een mooi beginfeest.

•

Klimopschool
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Vertrek juf Sabine
Per 1 mei heeft Sabine Romeijn, onze
orthopedagoge, een nieuwe baan bij Unita.
Ze werkte naast haar baan bij de Klimop al
enkele dagen bij Unita, maar wilde voor de
rust in haar werk en privé-situatie toch
liever 1 werkgever. We bedanken Sabine
voor de 5 prachtige jaren op de Klimop,
waarin ze vanuit haar orthopedische kennis
en de Geef me de 5! methodiek, van grote
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waarde was voor de school. De laatste
maanden heeft ze vooral veel geïnvesteerd
in het beleid omtrent stage- en uitstroom in
het VSO. Dit heeft geresulteerd in een goed
beleidsplan voor de komende jaren.
We hebben met het team voor de
meivakantie afscheid genomen.
Sabine zal de komende maanden nog wel
op de achtergrond betrokken blijven bij
individuele casussen en bij het traject voor
stage- en uitstroom.

De commissie is op zoek naar enthousiaste
nieuwe leden.
Dus ben je geïnteresseerd, dan horen we
dat graag. We zijn te bereiken via het
volgende email adres:
klimopoudercommissie@gmail.com
Vriendelijke groeten van Priscilla, Francisca,
Linda en Gerry

Belangrijke data
Sociale veiligheidsregel mei
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 mei:
“Hoe leuk het buiten ook was, kom
rustig in de klas”
Bericht van de oudercommissie
De oudercommissie was op vrijdag 12 april
gezellig druk met hulp bieden bij het
organiseren van de Koningspelendag op
school. We hebben geholpen bij de
voorbereidingen van een lekker ontbijt voor
alle leerlingen in de eigen klas. Er stond
een springkussen op het plein. Vorig jaar
was deze nogal klein, dit jaar nogal groot dus volgend jaar vast goed! Ook hebben
ouders hier en daar geholpen bij de
verschillende spelletjes buiten.
Donderdag 18 april was er voor alle
leerlingen in de eigen klas een heerlijke en
gezellig aangeklede paaslunch. Deze ging
vooraf aan de paasviering.
Het kost de leden van de oudercommissie
tijd, maar het is erg leuk om samen te
doen. Het vergroot de ouderbetrokkenheid
bij school en dat is van grote waarde. Zeker
fijn dat er op beide dagen ook hulpouders
waren.

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
Schoolreis SO
14 juni
Schoolreis VSO
29 mei
Oudergesprekken
1 tot 5 juli
Afscheid schoolverlaters
3 juli
Kennismakingsochtend
10 juli
Studiedag
12 juli
Leerlingen zijn die dag vrij
Zomervakantie
13 juli tot en met 25 augustus

Jarigen mei
14 mei
21 mei
28 mei
29 mei
30 mei
30 mei

Achmed Zougaghi
Marion Wijmans
Hask Farahi
Jade Burford
Amin Badouri
Pim Tersteeg

Jarigen juni
6 juni
12 uni
13 juni
13 juni
14 juni
18 juni
20 juni
20 juni
22 juni
22 juni
23 juni
25 juni
26 juni
27 juni
28 juni

Anne Mirjam Verschoor
Boaz Stam
Sama Al Kodbi
Katherina Manden
Levi Zeeman
Miranda van Eijk
Eehem Aziz
Viggo Priekaar
Thijs Berkhof
Damian Beun
Miranda Bloks
Juanito Nicholls
Adam Ouajnan
Damian Limper
Jelmer Prinsen

SO 1
Beste ouders,
Hier weer het maandbericht van SO1.
Nieuwe indeling. De meivakantie is
voorbij. Hopelijk hebben jullie heerlijk
genoten. In de klas is er weer veel
gebeurd. We hebben diverse nieuwe
meubels gekregen. Daardoor hebben we in
de klas een nieuwe indeling. De jongens
doen dit ontzettend goed. Op maamdag
doen we de kringgesprekken bij de
groepstafel in het midden van de klas. Dit
gaat steeds beter. De jongens zijn al echt
aan het vertellen wat ze hebben gedaan.
Ook op hun beurt wachten met een vinger
gaat al supergoed.
Schoolwerk We zijn daarnaast druk met
de woorden klein, groter en grootst. Dit
laten we zien en ze maken ook hier een
aantal werkbladen over.

Het pictolezen gaat ook goed. Ze leren nu
de picto’s voor kijken, ruiken en horen. Ze
moeten hierbij ook uitbeelden wie ze zijn.
Dat gaat steeds beter.
We gymmen twee keer per week. Hier
vragen ze elke dag naar. Ze leren hier een
leuk spel van juf Corrie. Dit heet “Moeder,
moeder hoe laat is het?” Daarbij klimmen
en klauteren de jongens ook veel.
We hebben een paar dagen kikkervisjes te
logeren gehad. De heren vonden dat reuze
interessant. De kikkervisjes wonen
inmiddels weer bij juf Corrie thuis. Daar
gaan ze ook t.z.t. de vijver weer in.
We zijn nog steeds druk aan het oefenen
met de dagen van de week en eigenlijk
kunnen alle jongens ze inmiddels al
opnoemen.
Pasen Voor Pasen hebben we hard
geoefend voor ons optreden. We deden het
liedje van de bolletjes. We hadden twee
tuinmannen: Thijs en Dave. Daarnaast
waren er twee vogeltjes: Rayan en Adam.
En uiteraard niet te vergeten onze bolletjes
Amin, Berend, Sansillia en Gracjan.
Iedereen deed het geweldig. We mochten
het zelfs twee keer laten zien. Wat een
toppers! Na het paasoptreden kregen we
een lunch en daarvan heeft iedereen flink
gegeten. Het was reuze gezelllig. Allemaal
bijzonder goed geregeld door de
oudercommissie. Bedankt hiervoor.
12 juni Schoolreisje en Juffendag Op 12
juni hebben we schoolreisje samen met
SO1. Let op: dit staat anders op de
schoolkalender, die jullie aan het begin van
het jaar hebben ontvangen. Het is een
combinatie van het schoolreisje en de
juffendag. Jullie krijgen hier t.z.t nog meer
informatie over. We gaan in de ochtend
naar Speeltuin de Eekhoorn in Kortenhoef.
En de middag vieren we in onze eigen
lokaal de Juffendag.

Als er ouders zijn die meewillen naar de
Eekhoorn, kun je dat doorgeven aan Juf
Gaby.
Groeten van de juffen van SO1
SO 2
In SO 2 zijn we erg druk bezig met het
behalen van sociale doelen als: aardig zijn,
ik verbeter zelf mijn fouten als de juf dit
vraagt, ik overleg met mijn klasgenoot wat
we gaan spelen enz. Als je het doel hebt
behaald, krijg je van de juf een speelgoed
auto. Deze parkeren we in een houten
garage. Als er voldoende auto’s in de
garage staan, is het doel behaald. Elke dag
is er een nieuw te behalen doel. De
kinderen hebben hard gewerkt en……..de
doelen zijn behaald.

Als beloning brengen we met de kinderen
een bezoek aan kinderboerderij Het
Hertenkamp. Daar zijn heel veel jonge
dieren geboren die onze kinderen graag
willen knuffelen!
Groet, Juf Ellen, Anne Miriam, Laura en
Jessica

SO Accent
En dan gaan we alweer de laatste periode
van het schooljaar in, wat vliegt de tijd
toch….
De aankomende weken gaan we toetsen en
gaat iedereen weer z’n best doen om de
opdrachten te maken. Best een heel
spannende periode voor veel leerlingen.

Tijdens de start van de lente werkten we
over insecten en de tuin.
En hoe mooi kwam dat uit dat de AH net
een spaaractie had van Freek Vonk
hierover.
Al snel was ons boek vol en werd er veel
geleerd over hoe en waar ze leven en
bijzondere weetjes.
Gaandeweg het project vonden we in de
vensterbank, op vakantie of in het bos een
dood insect, die we in een potje stopten om
te bestuderen met een vergrootglas, om
vervolgens in het insectenboek weer op te
zoeken welk insect het precies was.
Ook zaaiden we zaadjes voor komkommer
planten. Die zijn nog steeds in de groei.
En na een stevige wandeling op een warme
dag brachten we een bezoek aan Land en
Boschzigt. Een biologische tuinderij in
s’Graveland.
Op het land groeide al meer dan we
dachten, het was erg leuk en leerzaam.

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: ‘Mijn kind slaapt slecht.
Hoe zorg ik voor een betere nachtrust
voor ons?’ (zie bijlage).

G voetbal NVC Naarden
NVC Naarden zoekt nieuwe leden.
Vind jij voetballen leuk,
wil je leren voetballen
Meld je dan aan bij NVC Naarden:
https://www.sv-nvc.nl/

STICHTING DUTCH ADAPTIVES |
Uitnodiging!
Wij zijn Dutch Adaptives! Een team
bestaande uit sporters met beperking
en/of chronische ziekte. Wij hebben als
missie sport toegankelijk te maken voor iedereen. Omdat wij
zelfverzekerdheid en zelfredzaamheid
van kinderen met beperking en/of chronishe ziekte.
Op 26 mei 2019 organiseren wij daarom bij
Tough Ground in Almere in samenwerking met
Stichting Smiles een super leuke clinic
survivalsport voor kinderen met een beperking
en/of chronische ziekte.
We willen jullie graag uitnodigen deze
mogelijkheid in jullie netwerk te delen met
kinderen die het leuk vinden om kennis te
maken met sport óf al heel actief sporten en
ons hun spierballen willen tonen!
Wij vinden het belangrijk dat deze dag een dag
is waar we, groot én klein, de ervaring delen
hoe leuk het is om samen te sporten!
Tough Ground is een volledig toegankelijke locatie en
de middag is toegankelijk voor iedereen.
Meer informatie over de tijden én inschrijven?
Dat kan bij onze vrienden van Stichting Smiles>>
Wij hopen samen te kunnen sporten!
Hartelijke groet,

Stick Together
Stick together organisaeert een spelmiddag
voor kinderen met een beperking in de
regio ’t Gooi.
De spelmiddag is zaterdag 29 juni 2019.
(zie bijlage).

Marloes Vos
Dutch Adaptives

Autipas
Wat zijn de voordelen van een Autipas?
Met de Autipas maak je heel snel aan
anderen duidelijk dat je autisme hebt –
indien nodig zelfs zonder woorden. Vooral
tijdens crisissituaties kan dit belangrijk zijn.
Als je autisme hebt, kan je tijdens
stressvolle situaties behoorlijk ‘vastlopen’ –
dit uit zich mogelijk in bijzonder gedrag dat
door de omgeving niet wordt begrepen.
De Autipas kan dan zorgen voor meer
begrip bij de omgeving en voor houvast bij
de persoon met autisme.
Enkele voorbeelden van situaties waarin de
Autipas belangrijk kan zijn:
• Tijdens crisissituaties waarin je
plotseling in contact komt met de
politie, hulpdiensten of douanebeambten.
• Tijdens een eerste bezoek aan een
hulpverlener of een officiële
instantie.
• Tijdens een bezoek aan een
attractiepark, museum of
dierentuin. Bij een aantal
organisaties hoef je dankzij de
Autipas niet in de drukke rij bij de
ingang te blijven wachten tot je
naar binnen kunt. Je wordt dan
bijvoorbeeld binnengelaten via de
uitgang. Ook verlenen sommige
pretparken toegangskorting aan
een eventuele begeleider.
Meer informatie vindt u op de volgende
website:
www.autisme.nl/activiteiten/autipas/

