Hilversum, februari 2019

Hierbij het maandbericht februari 2019.

Beste ouder(s)/verzorger(s),

De maand januari is weer voorbij gevlogen.
Naast het harde werken in de klas, was er
ook tijd om even lekker in de sneeuw te
spelen. In de keuken werden de maaltijden
daarop aangepast en zagen we bijna
dagelijks een groep stamppot maken. Dan
kom je makkelijk in de winterse sfeer.
De leerkrachten zijn druk bezig met het
voeren van groepsbesprekingen en
bijhouden of alle doelen behaald zijn waar
de kinderen aan gewerkt hebben. Deze
resultaten worden eind februari/begin
maart besproken met de ouders.
Genieten wij hier nog even van de winterse
vrieskou en speuren we op de grond alvast
naar de eerste krokusjes en sneeuwklokjes.
Sociale veiligheidsregel februari
Ook voor de maand februari 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 februari:
“Wij zorgen ervoor dat iedereen zich
op zijn gemak voelt”
Studiedag maandag 11 februari 2019
Zoals aangekondigd in de jaarkalender, is
er op maandag 11 februari een studiedag.
Alle kinderen zijn die dag vrij.
Op deze studiedag gaan de leerkrachten en
onderwijsassistenten zich verder
ontwikkelen in het duiden van data. Het
gaat dit keer over Sociaal emotionele
ontwikkeling. Welke testresultaten hebben
we en hoe kunnen we de resultaten die
daaruit komen omzetten in doelen op
school- en klasseniveau.

•

Klimopschool
Tel: 035 621 16 22

•

Stage/uitstroommarkt
Vooraankondiging!
Op donderdagavond 7 maart
2019 organiseert VSO College De Kleine
Prins Hilversum (voorheen Trappenberg,
Huizen) in samenwerking met de VSO
scholen Mozarthof en Klimopschool een
stage/uitstroommarkt voor de ouders en
leerlingen van het VSO. Zorgaanbieders en
andere organisaties, die betrokken zijn bij
de uitstroom van onze leerlingen uit deze
regio, zullen zich daar presenteren.
Deze stagemarkt zal plaatsvinden
vanaf 19.30 uur in de nieuwe school
van College De Kleine Prins aan de
Soestdijkerstraatweg 129C in Hilversum, op
het terrein van Merem.
Noteert u het vast in de agenda!
Communicatie met Parro
In januari zijn we gestart met Parro. De
meeste ouders zijn inmiddels gekoppeld.
Via Parro ontvangt u berichten of foto’s uit
de klas. De eerste reacties hierop zijn
positief.
Het is ook mogelijk om via Parro je aan te
melden voor de ouderavond. Enkele klassen
hebben deze optie al opengezet.
We hopen dat we op deze manier de
communicatie tussen school, ouders en
verzorgers kunnen verbeteren.
Naast Parro zullen we ook nog gebruik
blijven maken van email, voor formele
brieven e.d.
Mocht het nog niet gelukt zijn om Parro te
installeren, neem dan contact op met de
groepsleerkracht. Hij/zij kan u helpen met
het installeren en koppelen.

Oudercommissie
De oudercommissie vraagt hulpouders voor
het volgende:
Enkele ouders voor de
schoolbibliotheek voor 1 à 2 keer
per week een uur. Het gaat om het
scannen van boeken bij uitlenen en
inleveren en het op de goede plek
terugzetten van de boeken.
Vanzelfsprekend krijgt u goede
uitleg en u kunt zelf aangeven op
welke dag het u uitkomt.

Hoflaan 10
1217 EA Hilversum

•

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

-

-

-

De eerste tuindag in het voorjaar
staat gepland op zaterdagochtend
30 maart van 9 tot 12 uur. Dit is
belangrijk voor het praktijkvak tuin
voor de leerlingen. Vele handen
maken licht werk en buiten bezig
zijn is gezond! Natuurlijk zorgen wij
in de pauze en na afloop voor koffie
met iets lekkers.

Meivakantie (incl. Goede Vrijdag en
Pasen)
19 april tot en met 5 mei 2019
Start toetsweken
6 mei

De dag van de Koningsspelen is dit
jaar op vrijdag 12 april, dit wordt
weer een super gezellige dag! We
zoeken meerdere ouders die willen
helpen bij de sportieve activiteiten
en (oud-Hollandse) spelletjes.

Eind toetsweken
24 mei

De week erna is het Pasen. Nadere
informatie volgt, maar noteert u
alvast de Paasviering op donderdag
18 april.

Jarigen februari
3 februari
Hendrik Niesing
3 februari
Ryan Sedney
4 februari
Margriet van der Vaart
5 februari
Janesca Posthuma
8 februari
John Pablo Bartelink
Groeneveld
9 februari
Lerato Haasnoot
11 februari
Timo Vos
13 februari
Marieke Gerrits
14 februari
Johan Vonk
25 februari
Abdelhak Ahrassi

U kunt zich opgeven via ons mailadres:
klimopoudercommissie@gmail.com
We kijken uit naar uw reacties!
Vriendelijke groet,
Priscilla (moeder van Thijs),
Francisca (moeder van Martin),
Linda (moeder van Willemijn),
Gerry (moeder van Suzanne)

Belangrijke data
Studiedag
11 februari; leerlingen zijn die dag vrij.
Voorjaarsvakantie
16 februari tot en met 24 februari 2019
Rapporten mee
26 februari
Oudergesprekken
28 februari en 5 maart 2019
Studiedag
28 maart; leerlingen zijn vrij
Koningsspelen
12 april
Paasviering
18 april

Hemelvaart
30 mei tot en met 2 juni 2019

VSO D1
Vlak voor de kerstvakantie heeft onze klas
kerstkaarten gemaakt voor de bejaarden
van Nederland. Dit was een initiatief van
Stichting Nationaal Ouderenfonds. Vol
goede moed, en met heel veel creativiteit
heeft de klas de mooiste kerstkaarten
versierd en beschreven. Onze inspanning
werd beloond; we kregen een hele mooie
en lieve kaart terug van een oudere dame!
Zo zie je maar: Klein gebaar, groot plezier!

Verder hebben wij de afgelopen periode
veel gewerkt aan de winter, maar ook aan
de overige seizoenen. De kalender is ook
veel aan bod geweest; hoeveel dagen zitten
er in een week, hoeveel maanden zitten er
in een jaar.
En… sinds een aantal maanden doen wij
elke ochtend mee aan “Nederland in
Beweging”. Even het lijf laten kraken
voordat we weer de hele dag achter ons
tafeltje zitten!
Dit was ons stukje voor deze maandbrief.
Tot de volgende keer!
Hartelijke groet van ons uit VSO-D1.
VSO D2
Bibliotheek bezoek VSO D2
Wat denken jullie dat een bieb heeft:
Kranten boeken beleveningstafel iPad.
proefjes
Je mag wel praten maar zacht
In twee groepjes verdeelt
Kregen we een rondleiding

Sarah ging boeken kijken bij de dieren
boeken
alfabetische volgorde en ze stonden recht
op
We gingen proefjes doen met een bloem
die open ging van papier

We gingen zelf een gedicht maken

VSO A2
Na de kerstvakantie zijn we weer begonnen
met het bekende weekprogramma. Het
enige wat is veranderd, is dat we een keer
extra gym hebben en Bert geeft nu Tuin op
de donderdag i.p.v. de dinsdag. Dus nu
twee keer gym. Op de dinsdag en
donderdag. Ik ga er vanuit dat de kinderen
zelf hun gymspullen iedere week
meenemen om te wassen en de dinsdag
weer schoon terug brengen.
Verder hebben we in de groep weer
aandacht besteedt aan de normen en
waarden die ik aan het begin ook gesteld
heb; vriendelijk zijn voor jezelf, voor een
ander en voor je spullen.
Bij vriendelijk zijn voor jezelf wordt
regelmatig besproken dat het goed is om
jezelf iedere dag te wassen, deodorant te
gebruiken en je tanden te poetsen. Maar
ook je kleding regelmatig wassen is
belangrijk bij persoonlijke verzorging en
dus vriendelijk zijn voor jezelf. Dit is zo
belangrijk omdat het hen helpt om op een
prettige manier met elkaar in contact te
komen en te blijven.
Bij vriendelijk zijn voor een ander wordt
regelmatig besproken dat we ons best doen
de dingen met de juiste toon te zeggen.
Neutraal en op volume 2. Boos en hard
praten is niveau 10.

Ook hebben we het over de woorden die je
gebruikt om iets aan een ander duidelijk te
maken. Dit mogen geen scheldwoorden
zijn. Dus we praten op een vriendelijke
toon en met vriendelijke woorden. Schelden
of boos doen willen wij niet in de klas.
Gebeurt dit toch dan, ga je tot rust komen
op de gang. Hiervoor hebben we nu een
zitzak. Deze zitzak gebruiken we ook om te
chillen in de pauze. Als dit voorkomt
hebben we na de 10 minuten een gesprek.
Dit om te zorgen voor een veilig gevoel en
een prettige sfeer. Wat ook moet zorgen
voor een veilig gevoel is het gebruik van de
telefoon en social media. De kinderen
mogen van mij hun mobiel bij zich hebben.
Ze mogen hem alleen gebruiken tijdens de
inloop, de pauzes en tijdens moment met
educatieve doeleinden zoals; de betekenis
van woorden opzoeken.
Vriendelijk zijn voor je spullen is dat je
zorgvuldig omgaat met je spullen. We
bespreken dan dat je netjes werkt, maar
ook dat je de spullen opruimt waar ze
horen. Zoals jas aan de kapstok.
Tot slot is de klas bezig te werken aan een
onderwerp die ze leuk vinden. Ze lezen dan
in een boek, doen een onderzoek of zijn
bijvoorbeeld bezig met programmeren
m.b.v. Scratch. Ik heb inmiddels twee
werkstukken ontvangen. Een aantal zijn
bijna zover en weer een groepje is goed op
weg. De kinderen mogen hier ook thuis
mee aan het werk. Van twee leerlingen
weet ik dat dit ook is gebeurd. Het is heel
mooi om te zien hoe betrokken ze zijn bij
hun project en welk resultaat dit oplevert.
De klas is op veel gebieden op de goede
weg. Ik ben hier erg trots op.
Vriendelijke groet,
Marbert de Jager

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 februari 2019 van Jeugd en
Gezin Gooi en Vechtstreek.
De vraag luidt: ‘Mijn kind vindt nieuwe
situaties spannend, hoe kan ik hem
helpen?’ (zie bijlage)

