Hilversum, januari 2020

Ouderavond op 29 januari met
2 gastsprekers

Hierbij het maandbericht januari 2020.

Onderwerpen:
In- en Externe stage op de
Klimopschool
Indicaties die nodig zijn voor
dagbesteding, zorg en wonen
Wooninitiatieven

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Een nieuw jaar met vele mooie goede
voornemens. Voor de school altijd een
mooie rustige start na alle drukke
feestweken in december. We gaan deze
maand kijken welke doelen behaald zijn
afgelopen half jaar en naar aanleiding
daarvan stellen de leerkrachten weer
nieuwe leerdoelen op en maken ze nieuwe
groepsplannen.
In januari en februari gaan de leerlingen
met juf Kim naar het Concertgebouw.
Superspannend, maar ook supergaaf!
Verderop in dit maandbericht hierover nog
meer info.
Ook zal juf Sandra eind januari terugkeren
uit haar zwangerschapsverlof en is een
nieuwe juf gestart op school. Ze heet
Désirée en stelt zich verderop in dit bericht
aan u voor.
Ik wens alle kinderen, ouders en het
personeel van de Klimopschool een mooi,
gezond, leerzaam en liefdevol 2020!

Gastspreker Els Versteeg van Zorgkantoor
Versteeg, zal informatie geven over
Indicaties.
Gastspreker Alfons Klarenbeek van
Amerpoort zal informatie geven over
wooninitiatieven.
Wanneer:
29 januari 2020
Tijdstip:
Inloop en koffie om 19.15 uur, start 19.30
uur tot 21.30 uur
Waar:
Klimopschool, Hoflaan 10, 1217 EA
Hilversum
Voor wie:
Ouders van kinderen van de Klimopschool
Aanmelden: info@klimopschool.net
We zien u graag verschijnen,

Sociale veiligheidsregel januari
Ook voor de maand januari 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 januari:
“Eerst denken dan doen”

•

Klimopschool
Tel: 035 621 16 22

•

Met vriendelijke groet,
Suzanne Pos, schoolmaatschappelijk
werker,
Myrel Woesthuis, coördinator stage &
uitstroom en
Marion Wijmans, stagebegeleider interne
stage.

Hoflaan 10
1217 EA Hilversum

•

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

Concertgebouw

We gaan met muziekleerkracht Kim naar
het concertgebouw!
Tijdens de muzieklessen bereidt Kim de
kinderen voor op het educatieve
programma in het Concertgebouw. Ze
oefenen de liedjes en de bewegingen die ze
tijdens het concert kunnen meedoen en
meezingen.
Als u meer wilt weten over de inhoud van
het concert zie onder de linkjes
SO 1:

https://educatie.concertgebouw.nl/liedjes
-kleutersinfonietta-2
SO 2:

https://educatie.concertgebouw.nl/liedjes
-sofie-en-de-mannetjes-van-de-tijd-1
SO 3, SO Accent, VSO D1, VSO S1

https://educatie.concertgebouw.nl/liedjes
-duizend-en-een-nacht
VSO D2, VSO S2, VSO A1, VSO A2

https://educatie.concertgebouw.nl/liedjes
-me-myself-and-mahler

De voorstelling zal ongeveer een uur duren,
voor de jongere kinderen iets korter.
De kinderen worden met de bus vanaf
school opgehaald en weer teruggebracht en
zijn weer voor de school uitgaat terug.
Omdat ze gezien de tijd in de bus lunchen,
vragen wij u om met het meegeven van het
lunchpakket er rekening mee te houden dat
het makkelijk eet en het een lunch is
waarbij niet in de bus geknoeid zal worden.
SO 3, SO Accent, VSO D1 en VSO S1 gaan
op donderdag 23 januari
SO 1 gaat op vrijdag 31 januari
VSO D2, VSO S2, VSO A1 en VSO A2 gaan
op vrijdag 7 februari
SO 2 gaat op maandag 9 maart

Personeel
Graag wil ik me even aan jullie voorstellen.
Ik ben Désirée van Tiel en woon in Bussum

met mijn man en onze zoon van 13 jaar
oud. Onze dochter is (bijna) 21 jaar en
woont inmiddels op kamers.
Mijn hobby’s zijn lezen en naar de bioscoop
gaan.
Sinds vorige week werk ik op de
Klimopschool. Op maandagen en vrijdagen
werk ik in groep SO2, samen met juf
Jessica. Op dinsdagen tot en met
donderdagen werk ik in groep D2. Ik werk
nu 21 jaar in het onderwijs en ik heb er
heel veel zin in om de kinderen van SO2 en
D2 snel beter te leren kennen. We maken
en een fijne tijd van!
Bericht van de oudercommissie januari
2020
December was een drukke maand voor veel
mensen, en dat gold ook voor de
oudercommissie.
Nadat de sint was uitgezwaaid kwam Kerst
snel in beeld.
We hebben donderdag 19 december met
hulp van enkele ouders de teamkamer voor
de SO brunch in kerstsfeer gebracht en de
heerlijke soep, drankjes en allerlei
verschillende, door de kinderen,
meegebrachte hapjes feestelijk klaargezet.
Een mooi moment om de kinderen te zien
genieten!
Aan het eind van de middag was er een
mooie lichtjestocht met kersttafereeltjes
onderweg, met na afloop op school
chocolademelk en kerstbrood.

Terwijl de VSO-leerlingen vervolgens hun
kerstdiner hadden was er voor de ouders
een gezellig samenzijn. Vanwege de regen
niet buiten op het plein, maar in het
technieklokaal.
Het is leuk en waardevol om samen als
ouders (en opa’s/oma’s!) het team te
helpen bij een gezellig feest op school.

Jarigen januari
1 januari
Mahmoud VSO A1
3 januari
Fleur VSO S1
11 januari
Sidney VSO S2
14 januari
Juf Sarina
18 januari
Juf Dionne
20 januari
Eva VSO A2
24 januari
Thijs SO Accent

Op woensdag 29 januari staat er een
informatieve ouderavond gepland. Goed om
informatie te krijgen over onderwerpen die
onze kinderen – en ons als
ouders/verzorgers – aangaan. En ook om
elkaar daarbij beter te leren kennen.

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

De oudercommissie is naast nieuwe
leden/belangstellenden op zoek naar een
penningmeester. Het kost niet heel veel
tijd, maar moet wel gedaan worden....
Reacties ontvangen we graag via de mail:
klimopoudercommissie@gmail.com.
Tot ziens binnenkort,
hartelijke groeten van Priscilla, Maaike en
Gerry

Belangrijke data
SO leerlingen extra vrije dag
3 februari

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

Studiedag
4 februari; alle leerlingen zijn vrij.
Oudergesprekken
10 tot en met 14 februari 2020
Voorjaarsvakantie
15 februari tot en met 23 februari 2020
Studiedag
23 maart; alle leerlingen zijn vrij
Schoolfotograaf
De schoolfotograaf komt op 31 maart.

Graag willen we u attenderen op de vraag
van de maand jauari 2020 van Jeugd en
Gezin Gooi en Vechtstreek.
De vraag luidt: ‘Ga je mee sporten?’ (zie
bijlage).

