Hilversum, september 2019

Hierbij het maandbericht september 2019.

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Een nieuw schooljaar is gestart, altijd weer
spannend; hoe is mijn nieuwe klas, hoe is
de nieuwe meester of juf. Ook komen er
ieder jaar weer een paar nieuwe mensen
bij, zij stellen zich in dit maandbericht aan
jullie voor.
De eerste weken staan in het teken van
groepsvorming en op 20 september vieren
we de officiele jaaropening en het
beginfeest. Daarmee geven we een mooie
aftrap van hopelijk een even zo mooi
schooljaar.

In mijn vrije tijd sport ik graag (sinds een
paar maanden ben ik verknocht geraakt
aan Crossfit) en steek ik, samen met mijn
vriend, tijd in het opknappen van onze
nieuwe woning in de Hilversumse Meent. Ik
kijk uit naar het komende schooljaar!
Vriendelijke groeten,
Lisa de Bock

Conny Walraven
Beste ouders,
Ik ga dit schooljaar
beginnen op de
Klimopschool. Mijn
naam is Conny
Walraven.
Samen met Maurice,
mijn man, Maartje,
mijn dochter van
bijna 16 en onze hond
Molly, wonen we in

Personeel
Onze nieuwe collega’s:
Lisa de Bock
Beste ouders van de Klimopschool,
Graag stel ik mij via deze weg aan jullie
voor, de komende tijd zal ik jullie
persoonlijk gaan ontmoeten.
Mijn naam is Lisa
de Bock en ik zal
vanaf dit
schooljaar aan de
slag gaan als
psycholoog bij de
Klimopschool op
dinsdag,
woensdag en
donderdag. Op
maandag en
vrijdag werk ik als
psycholoog/trajectbegeleider bij het SWV
Unita. De afgelopen twee jaar heb ik
gewerkt bij Elan Primair, ook een GMD5
school van Stichting Elan.

•

Klimopschool
Tel: 035 621 16 22

•

Diemen.
Na het behalen van mijn diploma op de
Pedagogische Academie, ben ik begonnen
als groepsleidster op een Dagverblijf voor
kinderen met een verstandelijke beperking
en later met volwassenen.
Hierna heb ik enkele jaren commerciële
werkzaamheden verricht en ben bijna 18
jaar geleden als leerkracht gaan werken op
een basisschool in Ouderkerk aan de
Amstel. Afgelopen jaar heb ik vele ZML
scholen bezocht waar ik erg enthousiast
over werd en wil nu op de Klimopschool
heel graag mijn fijne ervaringen van
vroeger en die van het onderwijs
combineren.
Samen met Trudy, Miranda en Alieke ga ik
op groep VSO D1 werken.

Hoflaan 10
1217 EA Hilversum

•

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

Laura van der Maas
Hey allemaal,
Een voorstel stukje over wie ik ben.
Ik ben Laura van der
Maas en woon in
Huizen nu weer sinds
1 jaar.
Hiervoor 9 jaar in
Bussum gewoond met
mijn gezin. Mijn gezin
bestaat uit mijn man
Leon en 3 zoons
Damian van 9 Julian
van 6 en Quinn van 3.
Hobbies:
Thuis vind ik het heerlijk om een boek te
lezen; een rust momentje. Voor de rest ben
ik actief met sporten hardlopen fietsen
zwemmen bootcamp vind ik allemaal wel
leuk om te doen. Leuke dagjes weg met
mijn gezin
Werk:
Ik heb de afgelopen 11 jaar bij Bink
kinderopvang Hilversum gewerkt met veel
plezier.
Kleutergym gegeven op basisscholen in
Huizen. Turnlessen.
Ik ben een persoon die altijd wel bezig wil
zijn en iedereen wil helpen. Ik hoop op de
Klimopschool veel te leren en heb er zin in
om per 1 september bij jullie te komen
werken.
Groet Laura
Parkeren rond de school
Omdat we graag willen dat onze kinderen
veilig van en naar school kunnen komen, is
er een streng parkeerbeleid rond de school.
Op het grind rond het terrein van de school
mag niet geparkeerd worden, dit is enkel
voor laden en lossen. Vlak voor schooltijd
en tijdens het ophalen staan hier de busjes
van het leerlingenvervoer. Ouders kunnen
hier dus niet parkeren. Een kind uit laten
stappen kan wel.
Tegenover de school is het zelfs verboden
stil te staan. Er zijn voldoende
parkeergelegenheden in de nabije

omgeving van de school. Er wordt door de
politie vaak gecontroleerd, loop niet het
risico op een bekeuring!
Bericht van de oudercommissie
september 2019
Na 6 weken schoolvakantie gaan we weer
van start. Vakantie is fijn, en ritme &
regelmaat ook.
Op vrijdag 20 september is er na de
jaaropening een beginfeest op school,
waarvoor ouders en verzorgers al een
uitnodiging hebben ontvangen. De
oudercommissie helpt met een paar
handjes en als jij als ouder ook wilt
meehelpen in de voorbereiding: weet en
voel je van harte welkom. Ons email adres
is klimopoudercommissie@gmail.com.
Binnenkort volgt een datum voor een
zaterdagochtend waarbij we meester Bert
helpen in de tuin. De vorige keer hadden
we (natuurlijk) mooi weer en het was erg
gezellig.
We hebben tips opgedaan in de
vakantieperiode, die we graag met jullie
delen.
www.vliegenmetautisme.nl is een
handige site voor mensen met
autisme die met het vliegtuig reizen.
Op het vliegveld kan een beroep
worden gedaan op zgn. DPNA
assistentie (zodat je bijv. samen met
een begeleider langs die lange lange
rijen loopt), er is een
informatieboekje en er worden
Schiphol Autisme tours
georganiseerd. Best handig voor de
volgende vakantie.
Aangepaste kerkdiensten, ze zijn er
zeker nog! Kom bijv. eens kijken in
de Zenderkerk in Huizen op
zondagmiddag 6 oktober, 14.45 uur.
Ont-moeten met een warme
ontvangst, waar je mag zijn zoals je
bent.
Tot binnenkort,
Groeten van Priscilla, Linda, Maaike en
Gerry.

Belangrijke data
Jaaropening + Beginfeest
20 september
Start Kinderboekenweek: Reis mee
2 oktober
Studiedag
3 oktober (leerlingen zijn die dag vrij)
Afsluiting Kinderboekenweek
18 oktober
Herfstvakantie
19 oktober tot en met 27 oktober 2019
Jarigen september
1 september Elton SO 2
2 september Tristan VSO S2
2 september Sofia SO Accent
4 september Denise VSO S1
5 september Gracjan SO 2
6 september Beau SO Accent
9 september Ismaël SO 3
12 september Rico VSO A2
12 september Daniel SO 2
14 september Evi VSO D1
17 september Finn VSO A1
18 september Jennifer SO 2
19 september Juf Gaby SO 1
20 september Naomi VSO A2
21 september Sansillia SO 1
21 september Juf Sanne VSO A2
22 september Juf Maaike SO 3/VSO S2
27 september Juf Joke Administratie
28 september Juf Kim Muziek
Naschoolse opvang Sherpa/Zorg in
beweging
Op de Klimopschool is 4 dagen in de week
buitenschoolse opvang mogelijk. Deze
opvang is speciaal gericht op kinderen met
een beperking die onderwijs volgen op de
Klimopschool of op de Mozarthof.
Op maandag en woensdag wordt de opvang
geboden door Sherpa. Dit is gericht op
ontspanning en creatieve activiteiten. Op
dinsdag en donderdag wordt de opvang

geboden door Zorg in Beweging. Dit is
gericht op sport en spel.
Tevens zijn er opvangmogelijkheden in de
vakanties.
Er zijn nog enkele plekken vrij. Mocht je
interesse hebben, neem dan contact op met
Sherpa zorgbemiddeling.
035-6463752
www.sherpa.org/zorgaanbieders
Zorg in Beweging
035-533 8034
www.zorginbeweging.nl
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 september 2019 van Jeugd
en Gezin Gooi en Vechtstreek.
De vraag luidt: ‘Terug naar school; Hoe
maken we een goede start?’ (zie
bijlage).
De volgende uitnodigingen zijn ontvangen:
Uitnodiging Spiegelbijeenkomst NAGV
Thema: Werk, uitkering en financiën
Informatieavond Papageno Huis 26
september 2019
Uitnodiging viering 15 jaar
Wijkcentrum St. Joseph
Informatie over bovenstaande
uitnodigingen kunt u vinden in bijgaande
bijlage.

