Hilversum, februari 2020

Hierbij het maandbericht februari 2020.

Beste ouder(s)/verzorger(s),
De maand februari is voorbijgevlogen en
we zitten alweer in de laatste dagen. Na
een drukke periode van
groepsbesprekingen
en oudergesprekken zijn de klassen nu
weer gestart met de nieuwe groepsplannen
en doelen die voor het komende half jaar
zijn vastgesteld.
We hebben helaas afscheid moeten nemen
van juf Myrel. Zij heeft 3 jaar lang de
stage- en uitstroom georganiseerd en
uitgevoerd op de Klimopschool. Daarnaast
zat ze een aantal jaren in de MR. We gaan
haar expertise en gezelligheid zeker
missen.
Gelukkig hebben we goede vervanging
voor juf Myrel gevonden in de namen van
juf Sanne en juf Conny. Zij hebben de
afgelopen maanden intensief
met Myrel samengewerkt om een goede
overdracht te regelen. We zijn ervan
overtuigd dat dit goed gelukt is.
Juf Sandra is weer teruggekeerd uit haar
zwangerschapsverlof. Helaas werd ze direct
bij terugkomst geconfronteerd met een
zware griep, maar we verwachten dat ze
vanaf 2 maart weer voor de groep zal
staan.
We hopen dat we daarmee de ziektes
verder buiten de deur houden. Uiteraard
houden we het nieuws en de advisering
omtrent het Corona-virus nauwlettend in de
gaten. Mocht het nodig zijn dat wij als
school hier voorzorgsmaatregelen voor
moeten nemen, dan zullen we u uiteraard
zo snel mogelijk informeren.

•

Klimopschool
Tel: 035 621 16 22

•

Sociale veiligheidsregel februari
Ook voor de maand februari 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 februari:
“Wij zorgen ervoor dat iedereen zich
op zijn gemak voelt”

Belangrijke data
Studiedag
23 maart; alle leerlingen zijn vrij
Schoolfotograaf
De schoolfotograaf komt op 31 maart.
Paasviering
9 april
Goede vrijdag en Pasen
10 april tot en met 13 april 2020
Koningsspelen
17 april
Meivakantie
18 april tot en met 5 mei 2020
Jarigen februari
3 februari
Hendrik VSO A1
Ryan VSO D1
4 februari
Juf Margriet
7 februari
Mohamed SO 2
8 februari
John Pablo SO 3
9 februari
Lerato VSO A2
14 februari
Johan SO Accent
19 februari
Juf Maura
25 februari
Abdelhak VSO S2
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Mail: info@klimopschool.net
Site: www.klimopschool.net

Jarigen maart
1 maart
Timo VSO A1
Juf Eshter
3 maart
Mart VSO D1
10 maart
Yaneiro VSO D2
14 maart
Juf Marieke
17 maart
Gijs VSO D1
22 maart
Annamarijn VSO A2
23 maart
Giovanni SO 3
Rens VSO D2
Berk VSO D1
25 maart
Arie VSO S1
Niels VSO D2
Faridullah VSO S1
29 maart
Mats VSO A1
Luna VSO D1

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 februari 2020 van Jeugd en
Gezin Gooi en Vechtstreek.
De vraag luidt: ‘Echte aandacht geven aan
je kind, een uitdaging?’ (zie bijlage).

