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Maandbericht 

Maart 2021 

 

 

Hilversum, maart 2021 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Algemeen 

De afgelopen maand was wel de maand van 

alle klimaatuitersten. Van heerlijk lenteweer 

tot sneeuw, ijzel, storm, hagel en regen. 

De KNMI was zelf zo bezorgd dat ze code 

oranje en rood uitgaven en het vervoer 

naar school niet mogelijk was.  

 
Wat een ellende. Nog vaker de school dicht, 

terwijl we juist zo blij waren dat we weer 

open waren.  

Laten we hopen dat we nu het goede 

seizoen tegemoet gaan en dan kunnen we 

lekker naar school blijven gaan. Als we de 

Corona ook nog buiten de deur kunnen 

houden is het helemaal mooi! 

We zijn blij met alle flexibiliteit van de 

ouders en verzorgers in deze onrustige 

tijden. 

 

Sociale veiligheidsregel maart 

Ook voor de maand maart 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 maart: 

“Ik houd mijn mond als er niets 

aardigs uitkomt” 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe leerlingen: 

Noud en Bilal in SO1 

Dex en Albert Jan in SO2 

Eliza, SO Accent  

Blanca in VSO A1 

Sylvana en Saba in VSO D1 

                       

Wij wensen alle leerlingen een fijne tijd bij 

ons op de Klimopschool. 

 

Personeel 

Meester Henk is in de voorjaarsvakantie 

geopereerd aan zijn knie. Fijn dat dit 

eindelijk gebeurd is, maar helaas zal hij 

hierdoor wel een tijd afwezig zijn om te 

revalideren. We wensen hem veel sterkte. 

Helaas hebben we ook nog een paar 

langdurig zieke juffen. Allemaal met 

medische klachten die plotseling opdoken. 

Wat een pech! Het is daardoor wel heel veel 

puzzelen om de groepen goed te 

bemannen, maar gelukkig hebben we een 

sterk en oplossingsgericht team, waardoor 

er toch steeds weer een passende oplossing 

komt. 

 

Ook leuk nieuws! 

Juf Alieke is zwanger van haar 1e kindje. 

Ze verwacht het kindje begin september. 

 

             
 



 

Kennismaking met onze nieuwe 
orthopedagoog (vervangster van Lisa) 

Esther Beljon 

 

Vanaf 1 februari ben ik begonnen als 
orthopedagoog op de Klimop om straks het 
werk van Lisa de Bock over te nemen als zij 
met zwangerschapsverlof gaat. Mijn naam 
is Esther Beljon, ik ben 27 jaar en ik heb 

inmiddels ruim 3 jaar ervaring als 
orthopedagoog. Ik heb hiervoor gewerkt op 
meerdere VSO scholen. Ik woon in Utrecht 
en kom oorspronkelijk uit Friesland. In mijn 
vrije tijd zing ik graag, wandel ik veel, reis 
ik graag en spreek ik graag af met 
vrienden. Het is een bijzondere tijd om te 

starten, maar dat komt goed. Ik heb zin om 
aan de slag te gaan!  

Belangrijke data: 

 

Studiedag 22 maart 2021 

Deze studiedag gaat niet door. Door de vele 

schooldagen die uitgevallen zijn door de 

lockdown hebben we besloten deze 

studiedag om te zetten in een schooldag. 

We zijn juist zo blij alle kinderen weer in 

school te hebben.  

De leerlingen hebben deze dag gewoon 

school. 

 

Paasviering  

1 april 2021 

 
 

Goede Vrijdag en Pasen 

Van 2 april tot en met 5 april 2021 

 

Koningsspelen  

23 april 2021 

 

Meivakantie 

24 april tot en met 9 mei 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. 

 

 

 

 

 

Jeugd en Gezin 

Graag  willen we u attenderen op de vraag 

van de maand maart 2021 van Jeugd en 

Gezin Gooi en Vechtstreek. 

De vraag luidt: ‘Zijn er dit jaar ook 

Lentekriebels?’ (zie bijlage). 

 

 

 

 

 

 


