Hilversum, oktober 2019

Hierbij het maandbericht oktober 2019.

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Na een abrupte overgang van de zomer
naar de herfst hebben we inmiddels heel
wat regenbuien moeten verduren. Gelukkig
hebben we een school vol zonnetjes, zo
komen wij de herfst wel door!
De eerste schoolweken stonden in het
teken van kennismaken, inmiddels zijn we
druk bezig met de Kinderboekenweek. Een
leuk thema dit jaar: “Reis Mee”. In alle
klassen is aandacht besteed aan alle
mogelijke vervoersmiddelen, of reizen. Er
mocht zelfs even getest worden hoe je in
een echte Ferrari zit, en dat is best cool, als
we de kinderen mogen geloven.
De juffen en meester zijn op de studiedag
van 3 oktober druk bezig geweest met het
opstellen van een nieuw OPP, zodat we de
kinderen met hun onderwijsbehoeften nog
beter in kaart krijgen. Dit schooljaar zal er
voor elke leerling een nieuw OPP komen.
Nu nog een laatste sprintje tot de vakantie.
We wensen iedereen alvast een hele fijne
herfstvakantie!
Sociale veiligheidsregel oktober
Ook voor de maand oktober 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 oktober:
“Ik, jij, hij en zij, iedereen hoort erbij”

•

Klimopschool
Tel: 035 621 16 22

•

Personeel
Helaas heeft de school in september een
serieuze ziektegolf onder de teamleden
gehad. Gelukkig zijn de meesten nu weer
gezond en wel op school aanwezig en
hebben we geen leerlingen naar huis
hoeven sturen.
Juf Trudy zal nog wat langer afwezig zijn,
we wensen haar veel beterschap!
Juf Sandra is met zwangerschapsverlof.
Meester Jelmer gaat vrijdag 18 oktober
trouwen.

Bericht van de oudercommissie
oktober 2019
Inmiddels kunnen we terugkijken op een
geslaagd beginfeest op vrijdag 20
september. Mooi om aansluitend op de
jaaropening elkaar als ouders/verzorgers
met onze kinderen bekende of nieuwe
leerkrachten te ontmoeten!
Meester Bert zoekt ouders/verzorgers om
mee te helpen op de halfjaarlijkse
tuinochtend, op zaterdag 2 november van 9
tot 12 uur.
Helpende handen en samen bezig zijn is
belangrijker dan het hebben van groene
vingers. Voor iets lekkers bij de koffie
wordt gezorgd.
De oudercommissie ziet graag nieuwe
leden. Ook als je gewoon een keertje wil
meekijken/meehelpen bij een bepaalde
activiteit, je bent hartelijk welkom!

Hoflaan 10
1217 EA Hilversum

•

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

Nog een tip van ons: de naschoolse opvang
bij Papageno heeft ruimte voor nieuwe
instroom, zie brochure elders in dit
maandbericht.
De oudercommissie is bereikbaar
via klimopoudercommissie@gmail.com.
Groeten van Priscilla, Linda, Maaike en
Gerry.

Belangrijke data

Jarigen oktober
4 oktober
Meester Bert VSO groepen
6 oktober
Luuk VSO S2
Naoual VSO D2
7 oktober
Karam SO 1
8 oktober
Juf Lisa Psycholoog
11 oktober
Dave SO 1
12 oktober
Jeremy
14 oktober
Juf Conny VSO D1
17 oktober
Felipe SO 3
18 oktober
Juf Linde Psychologisch ass.
19 oktober
Juf Yvonne SO Accent
20 oktober
Sarah VSO D2
25 oktober
Juf Manon VSO S2

Afsluiting Kinderboekenweek
18 oktober
Herfstvakantie
19 oktober tot en met 27 oktober 2019
Nationaal Schoolontbijt
7 november
Sintviering
5 december

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.

SO leerlingen extra vrije dag
6 december
Jeugd en Gezin
Kerstontbijt SO en
Kerstviering SO/VSO
19 december
SO leerlingen extra vrije dag
20 december
Kerstontbijt VSO en musical
20 december
Kerstvakantie
21 december 2019 tot en met
5 januari 2020

Graag willen we u attenderen op de vraag
van de maand oktober 2019 van Jeugd en
Gezin Gooi en Vechtstreek.
De vraag luidt: ‘Hand in Hand, hoe werk
je samen in de opvoeding van je kind’
(zie bijlage).

