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Maandbericht 

oktober 

 

 

Hilversum, oktober 2020 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

 

Hierbij het maandbericht oktober. 

De afgelopen weken staan in het teken van 

geschiedenis omdat dat het thema is van 

de kinderboekenweek. De school is 

aangekleed in het thema en in alle klassen 

worden lessen en activiteiten uitgevoerd, 

die gaan over een periode uit de 

geschiedenis. Zo worden er Romeinse 

tempels gebouwd, kluiven we kippenbotjes 

af net als in de oertijd, zoeken we in de 

natuur naar voedsel net als de jagers en 

verzamelaars, worden meesters, juffen en 

leerlingen ingepakt als mummies, bakken 

we broodjes boven een echt vuurtje en nog 

veel meer. Wat een heerlijke tijd! 

U heeft zich toch ook aangemeld voor het 

bezoeken van de tentoonstelling van 

donderdag 8 oktober? 

 

Door de Coronamaatregelen staan we wel 

onder extra druk, en daardoor is het soms 

wel een beetje creatief schuiven  met 

leerkrachten en assistenten omdat we bij 

verkoudheidsklachten als leerkracht niet 

mogen werken en ons eerst moeten laten 

testen. Maar we doen ons best om de 

leerlingen hier zo min mogelijk last van te 

laten hebben.  

Wel fijn om te merken dat er veel begrip is 

bij ouders als het toch een keer niet lukt 

om een groep op te vangen. We proberen 

dit uiteraard tot een minimum te beperken! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociale veiligheidsregel oktober 

Ook voor de maand oktober is er 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 oktober: 

“Ik, jij, hij en zij, iedereen hoort erbij”. 

 

 

Interne contactpersonen: 
In de schoolkalender die u heeft ontvangen 
staat een fout over de vertrouwens-
/contactpersoon van de Klimopschool. Er 
staat hier maar 1 naam vermeld, maar dit 

zijn 3 personen. We noemen ze nu ook 
geen vertrouwenspersonen meer, maar 
Interne Contactpersonen (ICP) 
 
 
De juiste informatie moet zijn: 

 

De intern contactpersonen (ICP) voor 
ouders, leerlingen en personeel op onze 
school zijn:  

 
Yvonne de Blok-van Buuren 

(Leerkrachtondersteuner) 
035-6211622 
Mail:y.vanbuuren@klimopschool.net 
 
Marion Wijmans (Leerkrachtondersteuner) 
035-6211622 
Mail:m.wijmans@klimopschool.net 

 
Suzanne Pos (School maatschappelijk 
werker) 
035-6211622 
Mail:s.pos@klimopschool.net 
 

De ICP is aangesteld zodat u vertrouwelijk 
dingen kunt bespreken als het bijvoorbeeld 

om persoonlijke zaken gaat én om ervoor 
te zorgen dat evt. klachten op een 
passende manier worden afgehandeld.  
De intern contactpersoon zal een klacht 
eerst via bemiddeling proberen op te 

lossen. Hij/zij kan bijvoorbeeld overleggen 
met een (onafhankelijke) externe 
vertrouwenspersoon óf u naar deze persoon 
doorverwijzen.   
 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
Hoe ziet de klachtenprocedure eruit? 
 

1. Eerst probeert u de klacht op te 

lossen met degene waar u een 
probleem mee heeft.   
2. Als dit geen oplossing biedt, 
bespreekt u het met de ICP.   

De intern contactpersoon zal een klacht 
eerst via bemiddeling proberen op te 

lossen. Hij/zij kan bijvoorbeeld 
overleggen met een 
(onafhankelijke) externe 
vertrouwenspersoon óf u naar deze 
persoon doorverwijzen.   
3. U kunt de naam van de externe 
vertrouwenspersoon opvragen bij mevr. 

A.A.B. Fischer, College van Bestuur 
Stichting Elan en bent vrij de externe 
contactpersoon te raadplegen over uw 
klacht.  
4. Het probleem is met voorgaande 
stappen niet opgelost. U kunt 
een officiële klacht indienen bij het 

bevoegd gezag. De klachtenregeling 

treedt in werking.  
5. Als in gesprekken met het bevoegd 
gezag niet gelukt is de klacht op te 
lossen, kunt u zich met uw 
klacht melden bij 

de onafhankelijke landelijke 
klachtencommissie waarbij Stichting 
Elan is aangesloten. Contactgegevens 
vindt u op www.gcbo.nl.  

 

We hopen u hiermee voldoende te hebben 

geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

Yvonne, Suzanne en Marion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinderboekenweek 

De Kinderboekenweek  

  

                      

 

Van 28 September t/m 8 Oktober is het 

Kinderboekenweek op de Klimopschool. Uw 

kind heeft dan 2 weken lang gewerkt aan 

het thema: vertel eens, de tijdreis.  

Donderdag 8 Oktober staat in het teken 

van de afsluiting van de Kinderboekenweek. 

Onder schooltijd bezoeken de leerlingen de 

tentoonstelling. Na schooltijd is de 

mogelijkheid voor de ouders om de 

tentoonstelling te bekijken. U kunt zich 

aanmelden bij t.brink@klimopschool.net 

 

Een boekengroet van de Kinderboekenweek 

commissie! 

 

Cultuur op De Klimopschool  

Graag willen wij ons aan jullie voorstellen:  

Wij zijn Miranda, Sanne, Désirée en Alieke 

van de cultuurcommissie. Miranda en 

Sanne zijn onze specialisten: ze hebben de 

opleiding cultuur coördinator afgerond.  

Het cultuurplan dat wij nu hebben, zal 

vanaf dit schooljaar bij ons worden 

uitgevoerd.  

Dit jaar zullen de leerlingen verschillende 

activiteiten krijgen over beeldende 

vorming. Van deze activiteiten die we dit 

schooljaar zullen doen houden we jullie, de 

ouders, natuurlijk (via de maandberichten) 

steeds op de hoogte.   

De leerlingen zullen veel kunst maken en 

die aan andere leerlingen, ouders en 

buurtbewoners tentoonstellen. Er komt ook 

een mooie vitrinekast in de school waar 

kinderen hun steeds wisselende 

kunstwerken kunnen laten zien.  

 

 

 

 

 



 

 

Aan het eind van het schooljaar hopen we 

de spullen te verkopen via een veiling. We 

zullen ook ansichtkaarten gaan verkopen 

waarop de kunstwerken te zien zijn. De 

opbrengst zal gaan naar de musical die we 

volgend schooljaar met onze leerlingen 

zullen uitvoeren.  

 

We zijn voor de uitvoering van ons plan nog 

op zoek naar ouders die ons willen helpen. 

We zoeken ouders die:  

1. contacten hebben met iemand in de 

culturele wereld (i.v.m. hulp in de klas 

tijdens het maken van het werk) of 

drukkerij (i.v.m. de kaarten) en het leuk 

vinden ons te helpen (november)  

2. willen helpen met het inrichten van 

onze tentoonstelling in de gymzaal op 

school (juni/ juli)  

3. willen helpen met de voorbereiding 

van de veiling  

Heb je interesse, stuur dan (voor 1 

november) een mailtje met daarin het 

onderdeel waar je ons mee zou willen 

helpen aan Miranda 

(m.vaneijk@klimopschool.net). Uiteraard 

zit je dan nog nergens aan vast. We nemen 

dan zo snel mogelijk contact op met meer 

informatie.   

  

Namens de cultuurcommissie alvast 

hartelijk dank!  

 

Coronaregels 

 

Zoals u gemerkt heeft veranderen de 

Coronaregels bijna dagelijks. We proberen 

als school zo goed mogelijk het RIVM te 

volgen waarbij we letten op de 

haalbaarheid in de school. Omdat we te 

maken hebben met 2 doelgroepen; 

Kinderen tot 12 jaar en kinderen ouder dan 

12 jaar, is het soms wel een hele puzzel. 

Gelukkig denkt de MR ook goed met ons 

mee. 

In de mail houd ik u op de hoogte van de 

belangrijkste afspraken of veranderingen.  

Ik noem deze mail altijd: ”update Corona” 

met de datum erbij. Houd uw mail en parro 

dus goed in de gaten. 

 

 

Verbouwing gymzaal 

Dit schooljaar zal onze gymzaal verbouwd 

worden. Superfijn!! Dit gedeelte van de 

school is nog in oude staat en heeft nodig 

renovatie nodig. We zijn nu in overleg met 

een architect om al onze ideeën en wensen 

te bespreken. In het voorjaar van 2021 zal 

de verbouwing plaats gaan vinden. Zodra 

we een datum weten zullen we u verder op 

de hoogte brengen. 

 

Belangrijke data 

 

Start kinderboekenweek 

28 september 

 

Afsluiting kinderboekenweek – 

Beginfeest/Jaaropening 

8 oktober 

 

Herfstvakantie 

10 oktober t/m 18 oktober  

 

Studiedag 

19 oktober 

 

Nationaal schoolontbijt 

5 november 

 

Sinterklaas 

4 december 

 

Kerstviering 

17 december 

 

VSO kerstontbijt Comenius College 

18 december  

 

SO leerlingen studiedag 

18 december. De leerlingen zijn deze dag 

vrij. 

 

Kerstvakantie 

19 december 2020tot en met 3 januari 

2021 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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. 

 

Unita en Peers4Parents 

In de bijlage een brief van het 

samenwerkingsverband Unita (Gooi en 

omstreken) en Peers4Parents, die een 

programma aanbieden om ouders te 

ondersteunen bij de opvoeding van 

kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong 

(zie bijlage). 

 

Jeugd en Gezin 

Graag  willen we u attenderen op de vraag 

van de maand oktober 2020 van Jeugd en 

Gezin Gooi en Vechtstreek. 

De vraag luidt: ‘Lezen?! Hoe maak ik het 

leuker voor mijn kind?’(zie bijlage). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


