Hilversum, januari 2019

Hierbij het maandbericht januari 2019.

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Een heerlijke feestmaand is weer voorbij.
Het jaar eindigde nog met een groot,
krantenbericht in de Gooi en Eembode waar
meester Marbert met zijn praktijkklas
Techniek een externe stage bij de Gooische
Bierbrouwerij had afgesloten. Onze trotse
leerlingen stonden prachtig op de foto. Zo
kon iedereen lezen en zien hoe onze
kinderen hun talenten in de praktijk
brengen.
In 2019 zijn we weer fris van start gegaan.
Het jaar is in ieder geval mooi begonnen
met de geboorte van een prachtige dochter
voor juf Sanne.
Op school zijn 2 nieuwe collega’s gestart.
Juf Anne Mirjam als leerkracht in S02 en juf
Alieke als onderwijsassistent in diverse
klassen.
In januari is het altijd een drukke maand
met veel toetsen, dus er moet hard gewerkt
worden. Daarnaast zorgen we voor genoeg
afleiding en leuke afwisselende lessen. Een
productieve en zeer zinvolle maand.
Misschien krijgen we ook nog een beetje
winters weer over gewaaid uit de Alpen,
zodat het een beetje winters aanvoelt en
we lekker met sneeuw kunnen spelen.
Namens team Klimopschool wensen we
iedereen een prachtig, liefdevol en gezond
2019 toe.

Ook voor de maand januari 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 januari:
“Eerst denken dan doen”
Communicatie met Parro
Vanaf eind januari gaan we op een andere
manier communiceren met de ouders. Er
komt een speciale app waarin leerkrachten
ouders kunnen informeren over wat er
allemaal in de klas gebeurt. Op deze manier
kunnen we op een makkelijke manier
privacy-veilig communiceren tussen school
en thuis. U kunt alvast op de website van
Parro kijken hoe het werkt.
Ga naar; https://parro.education en bekijk
de introductiefilm.
De komende 2 weken testen leerkrachten
de app, zodat ze er handig mee zijn.
Daarna zullen de ouders uitgenodigd
worden.
Naast Parro zullen we ook nog gebruik
blijven maken van email, voor formele
brieven e.d.
Belangrijke data
Toetsweken
Van 7 tot en met 25 januari 2019
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
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Studiedag
28 maart; leerlingen zijn vrij
Koningsspelen
12 april
Paasviering
18 april
Meivakantie (incl. Goede Vrijdag en
Pasen)
19 april tot en met 5 mei 2019
Start toetsweken
6 mei
Eind toetsweken
24 mei
Hemelvaart
30 mei tot en met 2 juni 2019
Jarigen januari
1 januari
Mahmoud Nour Eddin
3 januari
Fleur Gulpers
9 januari
Arjan van Rijswijk
11 januari
Sidney Molenkamp
14 januari
Sarina Hartgers
18 januari
Dionne Leeflang
20 januari
Eva Kok
24 januari
Thijs Hoek

SO 1
Wat gaat de tijd hard. Alweer het nieuwe
jaar. We zijn met heel veel dingen bezig.
Met woordenschat waren we bezig met
nieuwe woorden leren. Zoals kerst,
kerstboom, kerstbal, engel, kerststal en
kerstkrans. Dit doen we met plaatjes en de
woorden eronder.
Ook zijn we druk met de begrippen: hoger,
lager, naast en onder. Dit oefenen we door
bijvoorbeeld naast je stoel te gaan staan of
erachter. En ga onder de tafel zitten.

Met rekenen zijn we bezig met de getallen
1 t/m 5.Deze leren we dan heen en terug.
En de kleuren rood, groen, blauw en geel.
Ook zijn we bezig met de variatie van lichten donkergroen. Dit is nog wel
supermoeilijk. Verder zijn we bezig met de
handen. Over hoeveel vingers er aan een
hand zitten. En hoeveel vingers hebben we
met twee handen.
Met schrijven zijn we druk met schrijfdans.
Dit doen we door cirkels te maken met verf,
bijvoorbeeld de ballen in de kerstboom.
Deze waren te bewonderen in de klas.
Deze maand zijn we ook begonnen met
pictolezen. We zijn gestart met onze eigen
naam. Dat is natuurlijk superleuk om te
leren.
Ook zijn we bezig geweest met sociaal
gedrag. Hoe laat je emoties zien van
blijdschap, boosheid en verdriet. Dit doen
we in de vorm van nadoen en liedjes
zingen, maar ook voorlezen uit boeken.
Als laatste hadden we natuurlijk Sinterklaas
op bezoek. Dit was een superleuk feest. De
kinderen hadden een dansje geoefend en
dit laten zien aan de Sint. Tijdens de
gymlessen hadden we pietengym gedaan:
lekker klimmen en klauteren. Dit vonden ze
geweldig om te doen! Ook de cadeautjes
inpakken kon in de klas in het pietenhuis.
Er is dus deze weken weer erg hard
gewerkt in de klas en met veel plezier. Wat
doen de jongens het supergoed.
Dit jaar starten we met het thema winter.
En hiermee gaan we super leuke dingen
doen en leren.
Namens SO1 wensen we alle ouders een
super gezellig 2019.
Groeten Corrie, Marit en Gaby

SO 2
SO2 beleeft december
December staat bekend als een gezellige
feestmaand waarin de Sint en het
kerstfeest centraal staan. Voor "onze"
kinderen proberen we de rust te bewaren.
Het is al spannend genoeg....
In december waren de kinderen hard aan
het oefenen voor het kerstspel. Iedereen
heeft een rol, groot of klein, iedereen mag
er zijn. We oefenden in de klas zodat
iedereen goed weet wat hij/zij moest doen.
Het in-puzzelen van iedere taak is
essentieel.
Aan het begin van de maand maakt onze
klassenvertegenwoordigster Fay haar stem,
namens SO2, kenbaar in de leerlingenraad.
Zij zet zich in voor de klas en luistert
geduldig naar alle kinderen. Vol overgave
gaat zij naar de vergadering en doet haar
zegje. Trots zijn wij op haar.

Maar vooral trots op "onze" kanjers die zo
hun best doen.
Wij verwelkomen juf Anne Mirjam op de
woensdag, donderdag en vrijdag. En wij
nemen afscheid van meester Ferry, hij gaat
zich richten op SO 3 en VSO D2 van het
VSO.
Wij wensen u een mooi 2019. Een jaar dat
in het teken mag staan van liefde,
vriendschap en gezondheid.
Groet,
Ellen, Ferry, Laura en Jessica

SO 3
Kerststemming in S0 3.
Sinterklaas had zijn hielen nog niet
gelicht of de klas werd door
leerlingen in de kerststemming
gebracht. Boom, lichtjes, versierde ramen.
En ja dan volgt een spannende fase: wie
gaat wat doen tijdens de kerstviering in de
kerk. Lijstjes werden gemaakt. En toen was
daar het verlossende woord van Juf Dionne
en Juf Yvonne. Hendrik werd Jozef. John
Pablo en Finn mochten als de Wijzen uit het
Oosten hun opwachting maken. Joeri en
Damian namen het verhaal, over het doel
van de kerstkaarten voor hun rekening.
Arjan, Dario en Berk mochten een gedichtje
over thuis maken en voordragen. Felipe
ging een Elfje maken. En tot slot was er
een prominente rol weggelegd voor de
sopraan van de klas: Luna,
die het Adventlied ging zingen. De tijd om
te oefenen was kort maar het strakke
schema en begeleiding van Juf Dionne en
Juf Yvonne zorgde ervoor dat alles op zijn
pootjes terecht kwam. Tussen repetities en
lessen door versierden de leerlingen maar
liefst 70 kerstkaarten en was er ook nog
tijd om uitgebreid afscheid te nemen van
Juf Senne. De viering in de kerk was
prachtig. Het samenspel tussen SO 2, SO 3
en de Accentklas zorgde voor een
geslaagde uitvoering.
De Kerstweek werd afgesloten met
een heerlijke high tea. En toen was daar
het bevrijdende time
timer signaal: vakantie!

SO Accent
Een vakantie vliegt weer voorbij. We hopen
dat iedereen het fijn heeft gehad.
We willen iedereen een mooi, gezond en
gelukkig 2019 wensen.
Een heel nieuw jaar, met nieuwe dingen om
te leren, nieuwe mensen die we kunnen
leren kennen en nieuwe vriendschappen die
we kunnen sluiten.
Tijdens de kerstviering heeft iedereen in de
kerk een mooie boodschap op een kaart
kunnen schrijven, voor een ander.
Deze week hebben we in de Accentgroep
gepraat over: “Wat wens jij voor 2019”?
Zie hier een aantal wensen……

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 januari 2019 van Jeugd en
Gezin Gooi en Vechtstreek.
De vraag luidt: ‘Hoe krijg ik na de
decembermaand weer wat rust in mijn
gezin?’ (zie bijlage)

