Hilversum, maart 2019
Hierbij het maandbericht maart 2019.

Beste ouder(s)/verzorger(s),

“Maart roert zijn staart” Dat kunnen we wel
zeggen, deze eerste dagen van de maand.
Alle weersomstandigheden komen voorbij,
zon, regen, hagel en storm. Meester Bert
moest zelfs de kas redden, omdat het zeil
eraf gewaaid was.
In de groepen zijn de oudergesprekken
geweest en hebben de kinderen trots hun
portfolio’s thuis laten zien. Er zijn weer een
heleboel Certificaten behaald, dus er is hard
gewerkt de afgelopen maanden.
In maart wordt er weer volop gewerkt aan
de “leren leren” doelen in het SO en de VDA
doelen (voorbereiden op dagbesteding en
arbeid) in het VSO. Daarnaast blijven we
lezen, rekenen, spellen, gymmen, koken,
timmeren, zagen, buiten spelen, en alle
andere vakken die wij op school doen.
En zo kruipen we langzaam naar april waar
we meerdere feesten hebben.
Sociale veiligheidsregel maart
Ook voor de maand maart 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 maart:
“Ik houd mijn mond als er niets
aardigs uitkomt”

Oudercommissie
Bericht van de oudercommissie:
- De oudercommissie zoekt nog enkele
ouders die willen meewerken in
de tuin op zaterdagochtend 30 maart van 9
tot 12 uur. Ook een deel van de tijd is
welkom. Voor meester Bert is onze hulp
belangrijk om goed met de leerlingen aan
de slag te kunnen.
Natuurlijk zorgen wij in de pauze en na
afloop voor koffie en iets lekkers.
- Graag zien we nog een aantal ouders die
een paar uurtjes mee willen helpen
op vrijdag 12 april, de dag van
de Koningsspelen op school.
- Er staat een Paasviering gepland
op donderdag 18 april, nadere informatie
volgt - maar noteert u alvast de datum.
- Enkele ouders voor
de schoolbibliotheek voor 1 à 2 keer per
week een uur, d.w.z. scannen van boeken
bij uitlenen/inleveren. U kunt zelf voorkeur
voor tijd aangeven.
Geïnteresseerd? Heel fijn!
Graag ontvangen wij uw mailtje op het
email
adres: klimopoudercommissie@gmail.com
Hartelijke groeten van Priscilla, Francisca,
Linda en Gerry

Belangrijke data
Studiedag
28 maart; leerlingen zijn vrij
Koningsspelen
12 april
Paasviering
18 april
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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 maart
1 maart
Esther Manten
3 maart
Mart Wiegemans
5 maart
Willemijn Ockhuijsen
10 maart
Yaneiro Braafheid
14 maart
Marieke Vaessen
17 maart
Gijs Hofs
22 maart
Annamarijn Viester
23 maart
Giovanni Brik
23 maart
Rens Clement
23 maart
Berk Karakas
25 maart
Niels van der Geer
25 maart
Faridullah Zazai
29 maart
Mats van den Berg
29 maart
Luna Davies
30 maart
Sabine Romeijn
31 maart
Ferry Kok
SO 1
Alle jongens hebben heerlijk
voorjaarsvakantie gehad.
Voor de vakantie zijn we druk met
schrijfdans geweest. Dit doen we in de
kring bijvoorbeeld. Dan laten we een liedje
horen over de trein. Met onze armen
moeten we dan grote bewegingen maken
om stoom te maken. Later oefenen we dit
ook nog een keer op papier.
Met rekenen zijn we bezig met tellen tot
tien en weer terug. Dit doen we op muziek
of in de kring met een grote dobbelsteen.
Dan tellen we de stippen. Verder zijn we
bezig met de dagen van de week op het
liedje van Dirk Scheele.

Dit doen ze supergoed. Iedereen kan al
bijna alle dagen van de week.
Met pictolezen hebben weer heel veel
nieuwe plaatjes geleerd. Bijvoorbeeld
lopen, zitten en staan.
Dit beelden ze dan ook uit in de kring.
Deze week was het thema ‘Kunst’. Hier
hebben ze hard aan gewerkt. De
kunstwerken hangen in de klas en staan in
de gang. Ook in onze kunst kraam wordt
druk gespeeld. Vele schilderijen worden er
geschilderd en verkocht.
Deze week zijn de portfolio’s uitgedeeld.
Jullie kunnen zien dat de kinderen hard
gewerkt hebben deze periode.
We spelen heel veel buiten. De kinderen
genieten hiervan. Er wordt gevoetbald maar
vooral de bellenblaas is favoriet.

Volgende week beginnen we met een nieuw
thema: ‘gezondheid‘. Als iemand leuke
spullen voor dit thema thuis heeft, dan zou
het superleuk zijn als jullie deze kunnen
meegeven aan de kinderen.
Groeten van de juffen.

SO 2
Op 28 februari is de klas van SO 2 en
2 kinderen van de SO accent, naar het
Singer museum geweest. Daar hebben de
kinderen een rondleiding gekregen over
Spot en
Laila, 2
hondjes die
“woonden”
in het
Singer
museum.
Dat was
erg
spannend
en vooral
lastig om nergens aan te komen…...Maar na
de rondleiding mochten de kinderen zelf

aan de slag. Zij mochten onder begeleiding
van iemand van het Singer een schilderij
maken. Eerst je schilders schort voor om
vervolgens je eigen fantasie dier te maken.
Hoe leuk is dat? De kinderen hebben
genoten!!
Groet,
De juffen Ellen, Anne Mirjam, Jessica en
Laura.

SO 3

Wat kunst allemaal met je kan doen laten
de leerlingen van SO3 zien. In het begin de
kat uit de boom kijken. Kunst? “We gaan
toch niet schilderen hè”. Maar dan
verschijnt de eerste kunstenaar, Reinier,
ten tonele met spuitbussen, sjablonen,
overalls en mondkapjes.

Ze hangen aan zijn lippen. Even later
maken ze allemaal het ene kunstwerk na
het andere. Een deel van het prachtige
resultaat hangt in de gang op school.
Via Nieuwsbegrip maken de leerlingen
kennis met Rembrandt. “ 3 jaar over een
schilderij doen”? “Dit geloof je toch niet”
Toch is het is zo. Zijn beroemde schilderij
de Nachtwacht heeft hij in 3 jaar
geschilderd. De volgende beroemde
kunstenaar, die via het digibord de klas
binnenkwam was Keith Haring: De
‘versierder’ van de metro in New York. Zijn
cartoonachtige figuren inspireerde de
leerlingen tot het maken van hun eigen
kleurrijke creaties.

Op het programma staat nog Vincent van
Gogh, die andere klassen al heeft
geïnspireerd tot prachtige kunstwerken.

Klimopschool &
Kunst: een kleurrijke
combinatie
SO Accent
Het is niet mis waar de leerlingen van de
Accentgroep de laatste weken in de klas
mee bezig zijn…..In het kader van het
thema kunst hadden een paar van de
jongens met SO3 een workshop graffiti van
Reinier van Bochove.
Eerst oefenen op A3 papier met de
achtergrond maken en daarna met een
passe-partout eroverheen om het af te
maken.
Daarna op een canvas je eigen graffiti
kunstwerk maken. De resultaten waren om
trots op te zijn!

In de klas concentreren we ons op “ Van
Gogh”. We zijn begonnen met het schilderij
van de zonnebloemen van Van Gogh.
Middels een stappenplan kwamen we tot
het eindresultaat. En uiteindelijk met
plakkaatverf, waterverf of wasco inkleuren.
Echt prachtig zijn ze geworden!

Daarna koos ieder een kunstwerk van Van
Gogh uit om dit zo goed mogelijk hetzelfde
in te kleuren met pastelkrijt. Steeds kleine
stukjes van het schilderij bekijken. Welke
kleuren lopen er door elkaar heen, is het
opgebouwd uit streepjes of helemaal dicht
ingekleurd….kortom, opperste concentratie!
Deze week krijgen 2 jongens van de
Accentgroep samen met SO2 nog een
rondleiding door het Singer museum in
Laren en aansluitend een workshop.

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 maart 2019 van Jeugd en
Gezin Gooi en Vechtstreek.
De vraag luidt: ‘Mijn kind vraagt over
seks. Hoe moet ik daar op reageren?’
(zie bijlage)

