Hilversum, september 2017
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Hierbij het maandbericht van september
2017.
We hebben een goede start gehad.
Veel ouders hebben we al gezien en
gesproken o.a. startgesprekken en
kennismakingsavond.
Van harte welkom aan alle nieuwe
leerlingen en hun ouders. We hopen op een
fijne en leerzame tijd samen op de
Klimopschool. Mocht er iets zijn waar u niet
gerust op bent, bel of mail de leerkracht.
We willen immers allemaal het beste voor
uw kind.
We zijn ook alweer druk, omdat we nog een
leerkracht tekort komen (iemand zou
starten maar 2 dagen voordat we zouden
beginnen heeft ze aangegeven niet te
komen). Het vinden van een nieuwe
leerkracht is op dit moment erg moeilijk.
Mocht u iemand kennen/weten dan gaan
wij daar graag mee in gesprek.
Gelukkig hebben we ontzettend goede
leraar ondersteuners, die prima een klas
kunnen onderwijzen en bereidwillige
collega’s die extra willen werken dus de
rust is er zeker, maar een vaste leerkracht
is gewenst.
Bovengenoemde is mede een belangrijke
reden om op 5 oktober deel te nemen aan
de landelijke staking. Die dag is de school
gesloten. Onhandig dat we die week ook
net al op maandag een studiedag hadden
gepland, maar dit is onvoorzien.
Op dit moment overleg ik met de
naschoolse opvang of de kinderen die op
betreffende dagen gebruik maken van de
naschoolse opvang deze dagen opvang
geboden kan worden.
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Ouders worden hiervoor zelf door de BSO
geïnformeerd.
Denkt u er zelf aan om de chauffeurs even
op de hoogte te stellen?
Koffie ochtend 6 oktober
Vanaf 9.00 tot 10.00 uur bent u van harte
welkom om samen met maatschappelijk
werk (Saskia Kruis) en met elkaar in
gesprek te gaan. Deze ochtend is zonder
vooropgesteld thema en zal aansluiten bij
de vragen/behoeften van de aanwezigen.
Kindpakket Gemeente Hilversum
Bijgaand ontvangt u informatie over het
Kindpakket. Dit is een nieuwe regeling van
de gemeente Hilversum voor kinderen uit
gezinnen met een laag inkomen. Het is een
uitgebreid pakket met regelingen en
voorzieningen voor kinderen van 0 tot 18
jaar. Ouders kunnen een tegemoetkoming
krijgen voor uiteenlopende kosten
waaronder kosten voor school
(ouderbijdrage, excursies, etc.).
Schoolmelk
Campina biedt de mogelijkheid om op
scholen vers gekoelde schoolmelk te
leveren voor de lunchmomenten.
Indien u hier gebruik van wenst te maken
kunt u via www.schoolmelk.nl zelf een
abonnement naar keuze afsluiten.
Campina zorgt er voor dat de
contactpersoon van de school op de hoogte
is van nieuwe abonnees. Campina levert nu
enkel nog melk (ze zijn gestopt met
levering van chocomelk en fruitmelk).
Startfeest en afsluiting
kinderboekenweek
Zoals u in de jaarkalender heeft kunnen
lezen, zou er een startfeest zijn op vrijdag
29 september. De afsluiting van de
kinderboekenweek zou plaats vinden op
vrijdag 13 oktober.
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Na overleg met beide commissies, en in
samenspraak met Nicole, hebben we
besloten het startfeest en de afsluiting van
de kinderboekenweek aan elkaar te
koppelen en op één dag te vieren. De
gekozen datum is nu donderdag 19
oktober. U ontvangt hier nog de uitnodiging
en verdere informatie over. Wij hopen u
allen die dag te mogen ontmoeten. Met
vriendelijke groet, de startfeestcommissie
en de kinderboekenweekcommissie.
Oproep: ouderhulp lijst
Beste ouder(s) en verzorger(s) van onze
Klimopschool,
Wij van de oudercommissie zijn op zoek
naar ouders die af en toe willen helpen bij
activiteiten op school.
Denk dan bijvoorbeeld aan: de kerstlunch
voorbereiden, ondersteunen bij de
Koningsspelen, hulp bij de bibliotheek op
school en in de tuin.
Graag zouden wij een app-groep starten,
waarin wij de oproepjes voor extra hulp
kunnen plaatsen. Het telefoonnummer om
u aan te melden hiervoor is: 06 38374635,
Wieteke Kleinhans.
Als u niet in de app-groep wilt, maar wel
per email op de hoogte gehouden wilt
worden, kunt u een email sturen
naar: w.kleinhans@live.nl
De oudercommissie hoopt op veel
berichtjes terug van u!
Immers vele handen creëert
saamhorigheid. Het is ook een prettige
manier om betrokken te zijn bij de school
van uw kind.
Dus reageer graag!

Oproep : Medezeggenschapsraad
Voor de oudergeleding van de MR
(medezeggenschapsraad) zijn we nog op
zoek naar een nieuw lid vanuit de
oudergeleding. Heeft u zin om mee te
denken en praten over de school. Van harte
welkom! U kunt mij (Nicole) benaderen
voor meer informatie.
Rectificaties schoolkalender
In de kalender staat dat het nationaal
schoolontbijt 8 november is.
Dit is echter 10 november. Wilt u dit
veranderen in de kalender.
Startfeest vrijdagmiddag 29 september
vervalt.
Voor data Kinderboekenweek ontvangt u
ook nog een aparte uitnodiging, maar we
zien u graag bij de afsluiting op donderdag
19 oktober om 12.45 uur. (ook wat later
dan op de kalender, zodat we nog wat
langer de tijd hebben om het thema te
behandelen)
Belangrijke data:
2 oktober
Studiedag
4 oktober
Start kinderboekenweek
5 oktober
Landelijke Staking PO
6 oktober
Koffieochtend ouders
19 oktober
Startfeest/afsluiting
Kinderboekenweek
21 oktober
t/m 29 oktober Herfstvakantie
10 november Nationaal schoolontbijt
20 november Algemene thema
ouderavond
1 december Koffieochtend ouders
5 december Sinterklaasviering
6 december lesvrije dag voor het SO

Jarigen
Oktober
4 oktober
6 oktober
6 oktober
8 oktober
9 oktober
12 oktober
13 oktober
17 oktober
19 oktober
20 oktober
25 oktober
28 oktober
29 oktober
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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.
Externe informatie
Stichting Mijn Eigen Thuis en
zorgorganisatie Amerpoort organiseren in
samenwerking met oudervereniging Per
Saldo een kennisochtend over particuliere
wooninitiatieven voor jongeren met een
beperking.
Deze bijeenkomst vindt plaats
op zaterdagochtend 28 oktober in Creatief
Centrum Nieuwenoort in Baarn. Deelname
is kosteloos.
De bijeenkomst is bedoeld voor ouders die
al bezig zijn met een ouderinitiatief of
ouders die dit overwegen.
Het doel is kennisoverdracht door
informatie uitwisseling van deskundigen en
ervaringsdeskundigen.
Ook worden de meest recente
ontwikkelingen behandeld op het gebied
van particuliere initiatieven voor
levensloopbestendig wonen.

Mocht u binnen het netwerk van uw
onderwijsinstelling ouders kennen die
interesse zouden kunnen hebben voor dit
symposium, wilt u hen dan svp de bijlage
overhandigen.
Belangstellenden kunnen een mailtje sturen
om zich aan te melden.
Hartelijk dank, (mw) Ym de Roos, stichting
Mijn Eigen Thuis 06 8352 3762

