Hilversum, april 2017

Ook voor het nieuwe schooljaar hebben
we inmiddels al een groepje nieuwe
aanmeldingen.

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Hierbij het maandbericht van april
2017.
Op dinsdagavond 4 april hadden we
een thema ouderavond. Er waren maar
weinig ouders aanwezig. Maar de
ouders die er waren, hebben ons van
goede informatie kunnen voorzien waar
we gebruik van kunnen maken. Dank
daarvoor. Ook heeft een ouder van de
ouderraad een mooie presentatie
verzorgd. Fijn ouderraad, dat jullie ons
zo ondersteunen en helpen. Het komt
allemaal ten goede aan het onderwijs
van en voor uw kind.
Fijn voor jullie aanwezigheid bij de
Paasviering. Leuk dat er zoveel
ouders/verzorgers/opa’s en oma’s
waren. Ook hier weer dank aan de
ouderraad die voor alle kinderen een
heerlijke lunch hadden gemaakt en na
afloop van de paasviering zorgden voor
iets lekkers voor alle aanwezigen.
Als team evalueren wij altijd
activiteiten en hebben dan gelijk tips
en tops voor volgend schooljaar. Mocht
u nog op- en aanmerkingen hebben
dan stellen we uw opbouwende kritiek
op prijs, zodat we die ook voor volgend
schooljaar mee kunnen nemen.
U kunt uw tips en tops mailen naar de
leerkracht van uw kind.
Het gaat goed op de Klimopschool, per
1 februari is een nieuwe groep gestart.
Dit is een kleine groep leerlingen voor
leerlingen die (nog) niet het onderwijs
in een grote groep aankunnen. Deze
leerlingen krijgen dan ook een jaar
extra bekostiging (een hoge
toelaatbaarheidsverklaring), zodat zij
vanuit een groep van 8 leerlingen
kunnen toegroeien naar onderwijs in
een groep van 12-14 leerlingen.
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5- gelijke-dagen –model.
Vanuit de MR ontvangt u een aparte
brief over de invoering van het 5
gelijke dagen model. Het heeft langer
geduurd dan gepland, omdat we met
alle SO/SBO scholen deze stap willen
nemen. Er zijn ook scholen die
onderdeel uitmaken van een
bestuur/stichting met scholen in een
andere regio (bijv. de Trappenberg, de
Donnerschool, de Taalkring) en daarom
was het wachten even op deze scholen.
Tevens hebben we ook nog overleg
gehad met gemeente en Connexxion,
omdat we er zeker van willen zijn dat
er geen “gedoe” is met busjes, ten
nadele van kinderen. En natuurlijk
begrijpen we dat het voor sommige
ouders echt erg onhandig is, meestal
ivm met eigen werk of reeds
afgesproken activiteiten. We willen
graag helpen met zoeken naar
oplossingen en mogelijkheden.
Schoolreisje
Vrijdag 23 juni gaan we op
schoolreisje.
Het SO gaat naar Artis in Amsterdam
en het VSO gaat naar de
Spelerij/uitvinderij in Dieren.
We zijn die dag later terug, rond 17.00
uur zijn we bij school.
U dient uw kind dan zelf op te (laten)
halen.
In een aparte brief zult u van de
schoolreiscommissie nog nadere
informatie ontvangen.



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

14 juli
Het eindfeest zal in de vorm van een
hele dag sporten plaats vinden op de
geweldige locatie van Only Friends in
Amsterdam.

U, als ouder(s)/verzorger(s) en
broertjes en zusjes, bent ook van harte
uitgenodigd om deze hele dag samen
te beleven. Dankzij de inzet/sponsoring
van een betrokken ouder is het voor
ons mogelijk om ook busvervoer voor
familie te regelen. We gaan er een
mooie dag van maken! Regelt u vast
een vrije dag, zodat u gezellig mee
kunt gaan!?
Op vrijdag
Belangrijke data:
- 22 april t/m 7 mei: meivakantie
- 15 mei starten de CITO/TOPP
toetsen
- 24 mei studiedag; de leerlingen
zijn die dag vrij
- 25 mei t/m 28 mei: Hemelvaart
- 3 juni t/m 5 juni: Pinksteren
- 23 juni: schoolreis SO/VSO
- woensdag 5 juli en dinsdag 11
juli zijn de oudergesprekken
- 12 juli afscheid schoolverlaters
- 14 juli eindfeest
- 21 juli studiedag; de leerlingen
zijn die dag vrij
- 22 juli t/m 3 september:
zomervakantie
Jarigen
Mei
5 mei
Myrthe Drexhage
14 mei
Marinthe Theissling
14 mei
Achmed Zougaghi
17 mei
Heleen de Goede
20 mei
Yassin Elbannamari
21 mei
Marion Wijmans
29 mei
Jade Burford
30 mei
Pim Tersteeg

Begin maart van dit jaar is op de
Klimopschool en de Mozarthof het
programma Track The Talent gestart
waarbij de groep (max. 12 leerlingen)
gedurende 12 weken elke
dinsdagochtend naar diverse bedrijven
en instellingen gaat in het kader van
beroepsoriëntatie en persoonlijke
ontwikkeling/zelfredzaamheid.
Gedurende deze periode bezoeken zij
(veelal reguliere) bedrijven en
instellingen waar zij na ontvangst en
rondleiding hun handen uit de mouwen
gaan steken.

De opzet van het programma is dat het
zo divers mogelijk is, zodat een goed
beeld kan worden gevormd na de 12
weken waar wel of geen interesse ligt
voor een toekomstige baan. Ze
bezoeken bedrijven zoals de Tomin
groep, The Repair Factory, een
zorginstelling of een hotel. De
leerlingen komen altijd erg enthousiast
terug.
Tevens wordt er aandacht besteed aan
diverse vaardigheden die relevant zijn
bij het zoeken naar werk of nuttig zijn
op de werkvloer. Ook wordt er tijdens
één workshop stilgestaan bij de
kwaliteiten waarover zij persoonlijk
beschikken.
Dit project is een initiatief vanuit de
Gemeente en is als pilot aangeboden
aan de diverse Voortgezet Speciaal
Onderwijs Scholen. Of deze pilot een
vervolg gaat krijgen is nog de vraag.
Wij zijn blij dat een (klein) deel van
onze leerlingen mocht deelnemen aan
dit project!
Externe informatie
Stick Together
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Graag willen wij jullie wijzen op het
volgende evenement:
Het Stick Together.
Stick Together is een uniek concept.
Sinds 2002 is Carla van der Ree
jarenlang de drijvende kracht van dit
bijzondere evenement geweest. Zoon
Nino, rolstoel gebonden, wil graag met
‘gewone’ kinderen spelen en sporten.
En Nino is niet de enige. Zo ontstond
het idee een toernooi te organiseren
waar kinderen met- en zonder een
beperking aan kunnen deelnemen.
Naast het sportieve- en spelelement is
het ook belangrijk de twee groepen
kinderen met elkaar in contact te

brengen, om van elkaar te leren maar
ook te ervaren dat ze samen veel lol
kunnen hebben. SAMEN spelen en
SAMEN plezier maken.
Dankzij samenwerking met en
ondersteuning van bestuur, bar en de
vele vrijwilligers (jeugd- en
seniorleden) van Gooische Hockeyclub
is het mogelijk de kinderen jaarlijks
een onvergetelijke feestelijke en
vrolijke dag te bezorgen. Sponsoren
met een groot en loyaal hart,
vrijwilligers, de brandweer die ieder
jaar weer met man en materieel uitrukt
om een waterspel met de deelnemers
te spelen, zij allen maken Stick
Together mogelijk.
Stick Together is een sportieve
spelmiddag bedoeld voor kinderen met
een verstandelijke of meervoudige
beperking.
Deelnemers zijn welkom vanaf acht
jaar en kunnen deelnemen tot aan het
einde van hun VSO opleiding.
De deelnemers zijn leerlingen van
zmlk- en mytylscholen voor speciaal
onderwijs (SO) en voortgezet speciaal
onderwijs (VSO) in de regio ’t Gooi
(Hilversum, Blaricum, Naarden, Laren,
Bussum, Huizen)*.
Stick Together vindt dit jaar plaats op
zaterdag 1 juli 2017 van 12.30 tot
16.00 uur op de velden van Gooische
Hockeyclub.
Deelname is kosteloos.
De kinderen worden gedurende de
middag voorzien van een lekkere
lunch. Daarnaast krijgen ze bij
aankomst een T-shirt als aandenken
aan de dag.
Mocht u problemen voorzien met
vervoer, en woont u in de buurt van
Bussum/Hilversum. Dan kunt u contact
met ons opnemen om te kijken wat wij
voor u kunnen betekenen.
Samen maken we er een onvergetelijke
dag van!

Hartelijke groet namens de organisatie

www.sticktogether.eu
Contact: info@sticktogether.eu

Sport kort
20 APR Presentatie en clinic Jetze Plat
AV Zuidwal
10 JUN Aangepaste atletiek bij GAC
10 jaar
6 MEI Eerste zeildag Sailability
Loosdrecht/Kortenhoef
7 MEI Eerste zeildag Sailability
Huizen
E-mail: Aangepast Sporten 't Gooi
ASGooi@sportservicenoordholland.nl

