Hilversum, februari 2018
Beste ouder(s)/verzorger(s),

14 maart
Familiedag.
Opa en oma/broertjes en zusjes inloop dag
(nadere info volgt)

Hierbij het maandbericht februari 2018.
Februari, een maand er tussen in.
Sinds 5 februari mag ik Nicole vervangen
op de Klimopschool. U heeft hier allemaal
bericht over ontvangen. Dankzij de inzet
van het team verloopt dit proces zonder
problemen en raak ik steeds meer wegwijs
in wat onze school is.
In deze fase zit ik er een beetje tussen in.
Van totaal onbekend heel snel zoveel
mogelijk kinderen, teamleden en ouders
leren kennen. Eén van de manieren om dat
te doen is de leerlingen ‘s morgens welkom
te heten bij de ingang. Alle weertypes kom
je dan tegen. Gelukkig vooral veel
zonneschijn, blij dat ze weer naar hun
vertrouwde klas kunnen. Soms ook een
buienlucht, ik heb geen zin of ik heb geen
zin in het onbekende. Elk kind met een
eigen verhaal. Voor ons zelf kennen we die
dagelijkse weertypes natuurlijk ook. Bij de
deur breekt toch elke dag de zon door,
zeker nu het me soms lukt om kinderen bij
naam te noemen.
Dit past ook bij de maand februari, soms
voorjaar maar vaak nog winter. De dagen
worden langer, de sombere wintermaanden
liggen bijna achter ons. Laat het voorjaar
maar komen, niet alleen bij de voordeur
maar gewoon de hele dag.
Belangrijke data
23 februari
Portfolio mee
24 februari t/m 4 maart 2018
Voorjaarsvakantie
8 en 12 maart
Oudergesprekken



Klimopschool
Tel: 035 621 16 22



Hoflaan 10
1217 EA Hilversum

15 maart
Portfolio terug naar school (eerder mag
ook)
22 maart
Studiedag; leerlingen zijn vrijdag
29 maart
Paasviering
30 maart t/m 2 april
Paasvakantie
10 april
Thema ouderavond
18 april
Koffieochtend
20 april
Koningsspelen
21 april t/m 6 mei
Meivakantie
10 mei t/m 13 mei
Hemelvaart
Jarigen Maart
1 maart
Esther Manten
3 maart
Mart Wiegmans
5 maart
Dimar IJsselstijn
5 maart
Willemijn Ockhuijsen
10 maart
Yaneiro Braafheid
14 maart
Marieke Vaessen
17 maart
Gijs Hofs
22 maart
Annamarijn Viester
23 maart
Rens Clement
23 maart
Berk Karakas
29 maart
Mats van den Berg
29 maart
Luna Davies
30 maart
Sabine Romeijn



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

SO 2
In het SO zijn we bezig met het thema:
beroepen. We hebben het tijdens de
woordenschat-les met juf Laura gehad over
de bakker, de verpleegkundige, de
brandweer, de leerkracht en de politie.

Er kwam een echte verpleegkundige op
school, dit was de mama van juf Marit!

De verpleegkundige heeft verteld over de
verbandkoffer en wat hier allemaal in zit.
Ook heeft ze laten zien hoe ze een wondje
verzorgd.
Deze week kwamen er twee politieagenten
op school.

Zij hebben verteld over hoe zij ‘boeven’
vangen, hoe zij pepperspray gebruiken en
wij mochten de handboeien vasthouden.
daarna kwam het allerleukste,

we mochten naar de politiewagen kijken en
iedereen mocht eventjes achter het stuur.
En alsof dat alles nog
niet genoeg was,
werden de
zwaailichten ook nog
aan gedaan! Hoe
leerzaam dit alles!

Tijdens de SOVA les gebruiken wij vanaf nu
een pop. Haar naam is Fien en zij helpt ons
in de klas! Soms leggen kinderen een paar
stukjes fruit op een schoteltje voor haar
neer. Hoe lief allemaal! Fien praat tegen de
kinderen en zij vertellen graag hun
belevenissen.
De pop heeft gewoond bij
de juf maar ze komt nu
bij ons in de klas logeren
en helpt bijvoorbeeld om
makkelijker te vertellen.
Tot slot trakteren wij u
op leuke opmerkingen
van de afgelopen tijd.
Eén van de leerdoelen is
het nazeggen van een X
aantal woorden in een zin. Elk kind krijgt
een zin op zijn eigen niveau. Sama kreeg
de zin: “Morgen komt juf Gerda in de klas”.
Haar antwoord was: “Morgen komt juf Gea
terug”. Hoe verrassend en lief! Tijdens de
woordenschat-les mocht Dario het
woordkaartje met een taart plakken op de
juiste plek op de wandplaat van de bakker.
Toen hij het kaartje zag riep hij: “O, een
slag-cake!” Zo ontstond er spontaan een
nieuw woord voor slagroomtaart.
Tijdens de weekendkring vertelde Fay dat
ze “Hou van me pap” had gegeten. Later in
het verhaal kwamen we erachter dat het
havermoutpap was. Hoe leuk is dit! Het is
gewoon genieten in SO2!
Wij wensen u allen een fijne
voorjaarsvakantie toe!

SO 3
In februari zijn wij in de klas gestart met
het thema “ Beroepen”.
Op vrijdag 9 februari kwam er een
verpleegkundige bij ons op school om te
vertellen wat zij allemaal doet. Ze had een
heel mooi wit jasje aan en ook allerlei
spullen bij zich (thermometer,
handschoenen, pleisters, alcohol om je
handen te ontsmetten). De verpleegster
heeft laten zien op de arm van juf Marit hoe
je een verbandje om doet.
Wij mochten vragen stellen en zijn heel
veel te weten gekomen over wat een
verpleegkundige doet. Weer veel geleerd.
Op donderdag 15 februari kwamen er twee
politieagenten. Ook zij kwamen vertellen
over het werken bij de politie. Zij hadden
een mooi en indrukwekkend politie-uniform
aan. En hadden om hun koppel een hele
boel interessante dingen.
Pepperspray, handboeien, wapenstok,
portofoon, handschoenen (voor eerste hulp
te bieden), handschoenen voor de kou en
beschermd ook nog b.v. messteek.

We mochten vragen stellen, maar het
allerleukste was dat we in de politie auto
mochten kijken en we mochten als boeven
op de achterbank zitten.
Als afsluiter gingen de zwaailichten aan en
het bordje “ STOP POLITIE ”. Wat een leuke
middag.

Wij mochten daarna zelf een beroep kiezen
om in groepjes hier meer informatie over
op te zoeken.
De beroepen die wij gekozen hebben zijn:
Brandweer: → Juliënsa, Hendrik, Damian
en Mart
Politie → Mats en Luna
Postbode → Eva, Daniël en Lourdes
Marine → Patrick en Joeri
Kringloop → René en Mahmoud
Onze eerste opdracht was om met je eigen
groepje zoveel mogelijk op te schrijven
over je gekozen beroep. Daarna hebben we
het per groepje opgelezen voor de klas en
de andere groepjes konden dan
aanvullingen of tips geven.
Voor de volgende opdracht moest je in je
eigen groepje een plan maken wie wat
deed. Op een groot vel moest geschreven
worden en moesten plaatjes gezocht en
geplakt worden. Op de computer of uit een
info boek kon je informatie halen.

Op vrijdagmiddag hebben we knutselen en
zijn wij bezig met een pet te maken die bij
ons beroep past. Op 23 februari sluiten wij
samen met de klassen SO 2 en SO Accent
het thema af. Ook zij doen een stukje,
liedje of misschien wel een quiz over
beroepen.

Wij sluiten de middag af met een
presentatie over ons beroep.
Daarna hebben wij vakantie.
Wij wensen alle leerlingen, juffen en
meester een hele fijne vakantie!
SO Accent
De leerlingen van de SO accent hebben Liko
geïnterviewd
Liko kun jij praten, met je stem?
- Nee ik gebruik een toetsenbord
Hoeveel jaar ben je?
- 17 jaar

VSO
Vorige week kregen we op school een mega
ei binnen van 1.60 hoog.
Er zijn 10 van deze eieren verdeeld over
scholen en BSO’ s uit de omgeving. Het was
de bedoeling dat het ei mooi beschilderd
werd.
Ook wij, Vso 1d en de andere Vso klassen
zijn druk bezig geweest om er met elkaar
een mooi ei van te maken. Het is een
prachtig kleurrijk ei geworden.

Hoe komt het dat je in een rolstoel zit?
Omdat ik niet kan lopen en mijn spieren
niet kan aansturen
Liko, je zit vaak met je hoofd omlaag, zit je
dan te slapen?
- Nee, maar dat komt omdat ik het
vermoeiend vind om rechtop te zitten
Kun je zelf plassen en poepen?
- Ja maar ik heb daar wel hulp bij nodig
Liko heb je veel pijn, omdat je altijd in
elkaar zit?

- Ja soms in mijn rug en heup
Hoe slaap je Liko, en hoe kom je in bed?
- Ik ga met de traplift naar boven en word
dan met hulp van een draagzak in bed
gelegd.

De 10 eieren worden geëxposeerd vanaf
maandag 12 maart t/m 3 april in
winkelcentrum Kerkelanden te Hilversum.
De mensen uit onze omgeving en de
consumenten van Kerkelanden gaan
bepalen welk ei het mooiste is, en wie er
een prijs verdient. De consument kan
online via Facebook (winkelcentrum
Kerkelanden) en offline in het
winkelcentrum zelf stemmen.
Dus allemaal stemmen!

Bij gezonder leven denken veel mensen aan
anders eten of meer bewegen. Dat is
natuurlijk belangrijk maar er zijn veel meer
dingen die een positieve invloed op je
gezondheid en welzijn hebben. Denk
bijvoorbeeld aan complimenten geven,
stress vermijden, op tijd naar bed gaan of
een avondje je mobiele telefoon uitzetten…
Er zijn heel veel dingen die je kunt doen of
laten om je gezonder en fitter te voelen.
Meer lezen ga naar de website (zie
onderstaand).
E cjghilversum@jggv.nl
http://www.cjggooienvechtstreek.nl

Degene die wint krijgt een geldbedrag van
750 euro voor de school.
Tweede prijs is €250 en de derde prijs
€100.
Dat wordt spannend !!! We duimen op 1
van deze mooie prijzen.
We hebben met elkaar erg ons best
gedaan.
Wij wensen iedereen een hele fijne
voorjaarsvakantie toe en vergeet niet te
stemmen!
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.
Centrum voor jeugd en gezin
Hilversum
De vraag van de maand februari 2018 van
het Centrum voor Jeugd en Gezin
Hilversum.
De vraag luidt: ’30 dagen gezonder.
Welke uitdaging gaan jullie aan?’

