Hilversum, november 2019

Hierbij het maandbericht november 2019.

Personeel
Juf Sandra is op 21 oktober bevallen van
een prachtige zoon Sonny. We wensen de
kersverse moeder en vader heel veel geluk
met deze kleine kanjer.

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Na een heerlijke herfstvakantie is de maand
november weer begonnen. Een actieve
maand waarin we proberen zo rustig
mogelijk naar de december-feest-maand te
kruipen. Een hele uitdaging om de vele
prikkels van Sint en Kerst nog een beetje
bij de kinderen weg te houden, zodat de
school op de vertrouwde en voorspelbare
manier doordraait.
Na een proefperiode van 3 maanden
hebben we een nieuwe methode voor
Engels aangeschaft. Dit is een digitale
methode waarbij de kinderen door middel
van muziekhits allemaal Engelse termen en
woorden leren kennen. Een interactieve
methode die door de kinderen met veel
ethousiasme is ontvangen. De methode
wordt vanaf groep SO 3 en hoger
aangeboden.
Vraag de kinderen maar naar “Groove me”
en ze kunnen er van alles over vertellen.
We zijn ons nu aan het orienteren op een
digitale methode voor Wereldorientatie.
Hier nemen we in januari een besluit over.
Sociale veiligheidsregel november
Ook voor de maand november 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 november:
“Stop, houd op, ik wil dat je….”

•

Klimopschool
Tel: 035 621 16 22

•

Juf Myrel is vanaf 1 november begonnen
met haar nieuwe baan. Ze werkt nu nog 1
ochtend in de week voor de Klimop om
lopende trajecten van stage-uitstroom te
blijven monitoren. Juf Sanne en juf Conny
hebben aangegeven dat zij graag de taken
van juf Myrel overnemen. We zijn blij dat
zij deze belangrijke taak op zich willen
nemen. Het is nog wel een zoektocht hoe
ze hiervoor vrijgeroosterd kunnen worden,
aangezien ze ook gewoon voor de groep
staan. Vanaf februari gaan we kijken of ze
meer vrijgeroosterd kunnen worden als juf
Sandra terug keert van haar verlof.
Juf Trudy is vanaf 11 november weer
begonnen met enkele uren per week. We
zullen haar de komende weken steeds
vaker op school zien in groep D1.
Bericht van de oudercommissie
november 2019
Zaterdagochtend 2 november hebben
enkele ouders en leerlingen meester Bert
geholpen bij het planten van fruitboompjes
en andere werkzaamheden in de tuin. De
boompjes en bloembollen zijn aangeschaft
dankzij de donatie van de Rotary, die zelf
ook aanwezig was. En we zagen het
spreekwoord letterlijk: na regen komt
zonneschijn!
Als je dit maandbericht leest is het
schoolontbijt weer achter de kiezen. Gezelig
om samen gezond te ontbijten.

Hoflaan 10
1217 EA Hilversum

•

Mail: info@klimopschool.net
Site: www.klimopschool.net

De oudercommissie helpt graag bij
activiteiten in en om school, waar gewenst
en mogelijk ter ondersteuning van het team
en ook vanuit eigen initiatieven. Na het
schoolontbijt komt de drukke
decembermaand, waarbij we graag jullie
hulp als ouders vragen.
Ook als je gewoon een keertje wil
meehelpen ben je van harte welkom!

Kerstontbijt VSO en musical
20 december

Op 2 oktober hebben alle
ouders/verzorgers een mail ontvangen met
het verzoek om de ouderbijdrage voor het
schooljaar 2019/2020 over te maken. Voor
wie nog niet het bedrag heeft overgemaakt,
vriendelijk verzoek om dit alsnog te doen.
Want zonder financiële middelen wordt het
erg lastig!

Studiedag
4 februari; alle leerlingen zijn vrij.

Ook is de oudercommissie op zoek naar een
penningmeester. Vind je het leuk en ben je
een beetje handig in financiële zaken, dan
horen we heel graag van je!
De oudercommissie is bereikbaar
via klimopoudercommissie@gmail.com
Vriendelijke groeten van
Priscilla, Linda, Maaike en Gerry
Belangrijke data
Nationaal Schoolontbijt
7 november
Sintviering
5 december

SO leerlingen extra vrije dag
6 december
Kerstontbijt SO en
Kerstviering SO/VSO
19 december
SO leerlingen extra vrije dag
20 december

Kerstvakantie
21 december 2019 tot en met
5 januari 2020
SO leerlingen extra vrije dag
3 februari

Oudergesprekken
10 tot en met 14 februari 2020
Voorjaarsvakantie
15 februari tot en met 23 februari 2020

Jarigen november
2 november Suzanne VSO S1
4 november Noël VSO D1
7 november Cooper SO 1
8 november Joeri VSO A1
Daniël SO Accent
9 november Noah SO 3
11 november Melissa VSO A2
15 november Juf Ellen
19 november Adam SO 1
Juf Daphne
23 november Duncan VSO S2
24 november Juf Trudy
28 november Meester Dirk
29 november Kadir VSO S1
30 november Mikey VSO D2

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 november 2019 van Jeugd
en Gezin Gooi en Vechtstreek.
De vraag luidt: ‘Help mijn (stief) kinderen
maken ruzie, wat kan ik doen?’ (zie
bijlage).
UP & DOWN DANCE
Vanaf woensdag 8 januari 2020 start Fit
by Rox elke week voor dansfans met een
verstandelijke beperking een super leuke
dansles: ‘Streetdance Up & Down’. De
‘Streetdance Up & Down’ les begint om
16.30 uur en duurt 45 minuten.
Dansfans met een verstandelijke beperking
vanaf 8 jaar zijn van harte welkom!
https://www.fitbyrox.nl/11581-2

Ratjetoe van Stichting Amerpoort
Ratjetoe is een naschoolse opvang op
woensdag middag voor kinderen met een
verstandelijke beperking.
12 jaar geleden is Ratjetoe opgericht en
zijn wij begonnen met jonge kinderen.
Inmiddels zijn deze kinderen bezig met hun
laatste Ratjetoe jaar.
Wij willen Ratjetoe graag behouden en
starten met een jonge nieuwe groep vanaf
volgend schooljaar 2020. Zie de flyer in de
bijlage.

