Maandbericht
Januari 2021

Hierbij het maandbericht januari.

We moeten nog heel even volhouden en
dan hopen we dat op 9 februari de scholen
weer open mogen.
Duim allemaal mee dat de
besmettingscijfers naar beneden gaan,
zodat het veilig genoeg zal zijn om de
scholen te openen.

Algemeen
Opnieuw werden we in december
geconfronteerd met een lockdown. Binnen
2 dagen moesten de kinderen, ouders en
leerkrachten over op afstandsonderwijs.
Dat heeft vast en zeker bij een heleboel
gezinnen een diepe zucht opgeleverd.
Wij als school balen er ook enorm van,
want onderwijs geef je in de klas, samen
met de kinderen.

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”

Hilversum, januari 2021
Beste ouder(s)/verzorger(s),

Door de oplopende Coronocijfers vond de
overheid het niet meer veilig en besloten ze
opnieuw tot deze zware keuze.
Voor de thuissituaties betekent dit een
enorme extra last om alles te combineren
met werk en kinderen.
We zijn supertrots als we zien hoe goed
iedereen dit doet! Echt respect voor jullie
allen. We zien dagelijks alle kinderen in de
meeting van 9 uur en het thuiswerk wordt
trouw gemaakt. Sommige kinderen komen
naar de noodopvang omdat de ouders in
cruciale beroepen werken of omdat de
thuissituatie het niet mogelijk maakt om
afstandsonderwijs te kunnen volgen.
We hebben als school hier creatieve
roosters voor gemaakt, zodat er zowel
onderwijs op afstand als onderwijs op
school mogelijk is.

•

Klimopschool
Tel: 035 621 16 22

•

Personeel
Een paar leuke en minder leuke berichten
deze maand.
Eerst het vrolijke nieuws:
*Juf Lisa is zwanger en verwacht in april
haar eerste kindje!
Helaas zal ze dan wel even afwezig zijn,
maar gelukkig hebben we een goede
vervanging gevonden voor haar
psychologenwerk. Esther Beljon komt
tijdelijk bij ons op school. Zij werkt nu bij
Elan College Bussum. In september zal Lisa
(als trotse moeder) weer terugkeren op de
Klimopschool

*Juf Manon is ook zwanger, voor haar is
het haar 2e kindje. Juf Manon zal rond de
zomervakantie met verlof gaan.

Hoflaan 10
1217 EA Hilversum

•

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

*Juf Ellen is gestart met re-integreren. Dit
zal eerst nog enkele uren per week zijn, en
daarna opgebouwd worden naar hele
dagen. Ze zal de eerste periode
voornamelijk in VSO D2 ingezet worden.
Minder leuk nieuws:
Juf Sandra en juf Marion zijn langere tijd
ziek. Ze hebben beiden in het ziekenhuis
gelegen en zijn nu herstellende. We hopen
dat het goed met ze gaat en dat we ze snel
en gezond weer in de school terug zullen
zien. De groep en de kinderen die ze
begeleiden zijn tijdelijk vervangen door juf
Esther, samen met juf Marjan, Suzanne en
Marieke.
Sherpa
Juf Willemijn van Sherpa gaat ons verlaten.
Ze heeft een andere baan binnen Sherpa
gevonden die helemaal voldoet aan haar
wensen. Ze gaat de school en de kinderen
enorm missen heeft ze al gezegd! Wij
zullen haar ook enorm gaan missen.
Sherpa is druk bezig om een vervanger
voor haar te vinden. Een dezer dagen
zullen we horen wie dit wordt.
Belangrijke data:
Studiedag 27 januari
De studiedag van 27 januari gaat niet door.
De kinderen hebben die dag online les of
zijn in de noodopvang als dat aangevraagd
is.
Extra vrije dag SO leerlingen
De extra vrije dag voor het SO van 10
februari gaat ook niet door.
Alle leerlingen hebben school (als we
hopelijk weer open zijn)
Oudergesprekken
Van 15 tot en met 19 februari.
Deze gesprekken zullen wel doorgaan,
maar zullen zo veel mogelijk digitaal
gehouden worden. Hiervoor krijgt u een
uitnodiging van de groepsleerkracht.
Portfolio’s
Vrijdag 19 februari gaan de portfolio’s mee
met de leerlingen.

Voorjaarsvakantie
Van 20 februari tot en met 28 februari
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.
Gratis kinderfilms bij Pathé
De Pathé filmtheaters bieden dagelijks
gratis kinderfilms aan op t.v.

https://androidworld.nl/entertainment/pat
he-trakteert-kids-deze-film-kun-je-vandaaggratis-bekijken

Online ouderavond 28 januari 2021
van Jellinek en de GGD.
Op 28 januari van 20.00-21.15 uur
organiseren Jellinek en de GGD een online
ouderavond ‘hoe praat je met je kind over
alcohol, roken, blowen en lachgas?’ voor
ouders van leerlingen van 12-18 jaar in het
voorgezet onderwijs. In de bijlage vindt u
de uitnodiging hiervoor.
GGD Gooi en Vechtstreek:
Vraag van de maand januari
“Opvoeden in 2021, hoe houden we het
positief?”
Zie link hieronder:
https://www.jggv.nl/nieuws/vraag-van-demaand-januari-2021-opvoeden-in-2021hoe-houden-we-het-positief/?bron=1647

Stichting BosEijk
Informatie over deze woongroep in Bussum
is te vinden in de bijlage.

