Hilversum, januari 2018
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Hierbij het maandbericht van januari 2018.
Wat een vreemd idee om van deze plek nu
hier voor het laatst in mijn heerlijke
kantoor, in deze geweldige school te zitten.
Wat hebben we een mooie school
neergezet! Toen ik kwam was “Geef me de
5” alleen in naam begonnen en inmiddels
hebben we bekwame personeelsleden, die
iedere dag hard werken om voor de
kinderen iets geweldigs neer te zetten.
Dus naast trots op onze kinderen ben ik
ook erg trots op het hele team. Wat een
bevlogen, betrokken, hardwerkende
mensen.
Ik ben ook trots op u, dat u iedere dag uw
kind aan ons toevertrouwd, zodat we
samen mooie volwassen mensen opleiden,
die straks een volwaardige plek in de
maatschappij mogen krijgen.
Dank voor alles, tot ziens en het ga jullie
goed!

De Klimop blijft altijd groen, is
onverwoestbaar en heeft de mogelijkheid
zich te hechten.
Klimop staat voor :
Eeuwig leven
Oneindige affectie
Genegenheid
Loyaliteit en Vriendschap

Personeel
Samen met mij gaat ook Gea Muijs de
Klimopschool verlaten. Reeds voor de
kerstvakantie hebben de ouders van deze
klas de informatie ontvangen en onlangs de
een brief gekregen over hoe inval is
geregeld.
Juf Senne is terug van haar
zwangerschapsverlof en zal de groep deels
samen met juf Miranda overnemen. Juf
Ellen blijft wel gewoon op de groep.
Gea heeft gekozen voor een baan op een
woongroep met jong volwassenen.
Veel succes!
Vanaf 5 februari zal Henk Hylkema als
interim-directeur aan de Klimopschool
verbonden zijn tot aan de zomervakantie.
(voor 6 dagdelen per week) Henk is
jarenlang directeur geweest van de
Voorthuyzenschool voor ZML in Amersfoort.
Hij heeft veel ervaring en we gaan uit van
een plezierige periode en een goede
samenwerking.
De procedure had geen geschikte kandidaat
opgeleverd. Tegen de zomervakantie zal de
procedure opnieuw gestart worden, zodat
na de zomervakantie een vaste nieuwe
directeur kan starten.
Bibliotheek
De bibliotheek heeft een nieuwe plek in de
school. Centraal beneden in de gang is er
voldoende ruimte om de bibliotheek een
goede plek te geven.
Op de foto ziet u 2 van onze oudste
leerlingen druk bezig om boeken te
scannen en ons systeem te digitaliseren.

Tot ziens, lieve groetjes Nicole
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14 maart
Familiedag.
Opa en oma/broertjes en zusjes inloop dag
(nadere info volgt)
15 maart
Koffieochtend 9.00 uur
Portfolio terug naar school (eerder mag
ook)

Samen met ouders die ondersteunen,
hopen we zo een mooie bibliotheek te
verwezenlijken. Juf Marieke en twee
leerlingen hebben 100 mooie nieuwe
boeken uitgezocht bij Mariël.
We willen de ouders uit verschillende
klassen bedanken, die er ook voor gezorgd
hebben dat we heel veel nieuwe boeken
hebben kunnen toevoegen. Super, de
kinderen zijn er echt blij mee!
Diëtisten
Hallo ouders van de Klimopschool,
Heeft u vragen over het eetpatroon van uw
kind? 1x per maand zijn we op de
Klimopschool om de kinderen te wegen en
te meten.
U kunt ons altijd even bellen om uw vragen
te stellen of voor een afspraak:
035-6855796 of stuur een mailtje naar
info@dietplus.nl .
Groetjes, de diëtisten, Olivia, Linda en
Mirjam.
Belangrijke data:
13 februari
Studiedag; leerlingen zijn vrij.
23 februari
Portfolio mee
24 februari t/m 4 maart 2018
Voorjaarsvakantie
8 en 12 maart
Oudergesprekken

22 maart
Studiedag; leerlingen zijn vrijdag

29 maart
Paasviering
30 maart t/m 2 april
Paasvakantie

Jarigen
Februari
3 februari
3 februari
4 februari
5 februari
8 februari
9 februari
11 februari
13 februari
14 februari
18 februari
19 februari
25 februari

Hendrik Niessing
Ryan Sedney
Margriet van der Vaart
Janesca Posthuma
John Pablo BartelinkGroeneveld
Lerato Haasnoot
Timo Vos
Marieke Gerrits
Johan Vonk
Brechtje van Wulfen
Yolanda Wiegers
Abdelhak Ahrassi

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.
Nieuwsbericht Wielewaal
Van Ameland tot Århus: onbeperkt
vakantieplezier
Op vakantie met een beperking? Ook in
2018 biedt Stichting Wielewaal een
afwisselend vakantieprogramma voor
kinderen en jongeren met een beperking.
Van de Efteling tot Engeland en van
Pinkpop tot Portugal, Wielewaal maakt het
mogelijk.
Natuur, cultuur en heel veel lol
Of je nu houdt van uitwaaien op het strand,
relaxen in de zon of een interessante
citytrip, bij Wielewaal ben je aan het juiste
adres. Onze vrijwilligers kijken ernaar uit
om jou een onvergetelijke vakantie te
bezorgen.
In de zomer is er een breed aanbod aan
vakantieweken in binnen- en buitenland.
Wie zijn vakantie wil verspreiden over het
jaar kan iedere maand kiezen voor een
weekend. Muziekliefhebbers kunnen
helemaal los gaan op Funpop of Pinkpop.
Wil je een lang weekend weg? Kies dan
voor het Hemelvaartsweekend naar
Volendam of Bennekom.
Ook over de grens hebben we een aantal
interessante bestemmingen voor je
gevonden. Wat dacht je van een prachtige
reis naar Engelse Yorkshire of het Deense
Århus? Of een citytrip naar Oostende, naar
Hamburg & Berlijn of naar Rome? Naast de
Waddeneilanden kun je dit keer ook kiezen
voor het zonnige Kos of Mallorca. Kun je
niet kiezen? Dan brengt de cruise je langs
een keur van bestemmingen rond de
Middellandse zee.
Onbezorgd op vakantie met zorg
De groepsvakanties zijn geschikt voor voor
jongeren met een lichamelijke,
verstandelijke of meervoudige beperking of
ADHD/ASS tot 55 jaar. Alle activiteiten
worden begeleid door jonge, enthousiaste
vrijwilligers en indien nodig een
verpleegkundige. De hoeveelheid
begeleiding wordt afgestemd op de

behoefte van de deelnemers en varieert
van 1 begeleider per deelnemer tot 1-op-3.
Hierdoor is er volop tijd en aandacht om
vakantiewensen waar te maken.
Wennen dichtbij huis
Naast de vakanties organiseert Wielewaal
ook vakantiedagopvang en
logeerweekenden gedurende het hele jaar.
Deze vinden o.a. plaats in de regio’s
Arnhem, Haarlem, Rotterdam, Tilburg en
Utrecht. Speurtochten, koekjes bakken,
knutselen… Onder begeleiding van
vrijwilligers doen kinderen allerlei leuke
activiteiten aangepast op hun eigen
mogelijkheden. Op deze manier zijn
kinderen met beperking even weg uit de
sleur van alle dag en heeft ook de rest van
het gezin een adempauze.
Meer informatie
Wanneer je gebruik maakt van een
persoonsgebonden budget of Zorg In
Natura is het mogelijk dit in te zetten voor
de (gedeeltelijke) betaling van je activiteit.
Meer over Stichting Wielewaal en haar
activiteiten is te lezen op www.wielewaal.nl.
De vakantiebrochure kun je hier
doorbladeren:
https://issuu.com/Wielewaal/docs/vakantie
brochure_wielewaal_2018kle_c00caf1eb10bfb Voor meer informatie
of aanmelden kun je contact opnemen via
info@wielewaal.nl of 088 122 44 00.

