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Hilversum, april 2021 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

 

Algemeen 

In de maand april ziet de omgeving rond de 

school er altijd weer een stuk gezelliger uit. 

De tulpen en hyacinten steken hun kopjes 

boven de grond om nieuwsgierig te kijken 

wat het voorjaar zal brengen. Zullen we 

dan echt minder strenge Corona-

maatregelen krijgen en gaan de 

besmettingscijfers naar beneden? We 

hopen het allemaal, want we willen zo 

graag weer “gewoon” kunnen leven. 

Gelukkig hebben we op school redelijk het 

normale ritme weer opgepakt en maken de 

leerlingen en de leerkrachten er samen het 

beste van. De sfeer op school is hierdoor 

gezellig en ontspannen. 

Deze maand sluiten we af met de 

Koningspelen om toch ook nog een beetje 

feest te vieren. Netjes binnen de regels, 

maar wel met een vrolijk oranje tintje. 

Daarna hebben de leerlingen 2 weken 

vakantie. We hopen dat het lekker 

lenteweer zal worden en dat iedereen kan 

genieten van het buiten zijn, wie weet zelfs 

op een terrasje! 

 

Sociale veiligheidsregel april 

Ook voor de maand april 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 april: 

“Pesten is nooit goed, zorg dus dat je 

aardig doet” 

 

 

 

Nieuwe leerling: 

Er is een nieuwe leerling gestart op school, 

zijn naam is Vasko en hij zit in SO 3. 

Wij wensen Vasko een fijne tijd bij ons op 

de Klimopschool. 

 

Personeel 

Leuk nieuws op het babyfront. Juf Lisa is 

bevallen van een prachtige dochter Luna. 

Met moeder en dochter gaat het goed. We 

wensen het nieuwe gezinnetje heel veel 

geluk samen! 
 

 Baby Luna (luna=maan) 

 

Meester Henk is langzaamaan terug aan het 

keren op school. Hij moet nog rustig aan 

doen met zijn knie, maar we hopen dat hij 

na de meivakantie weer volledig op school 

zal zijn. 

Juf Miranda, juf Sandra en juf Marion 

hebben meer tijd nodig voor het herstel. Zij 

zijn nu nog niet op school. 

 

 

 

 



 

Vacature voor de MR 

De MR is op zoek naar jou !!  

Vanaf volgend schooljaar is in de 

medezeggenschapsraad (MR) van onze 

school plaats voor een nieuw lid van de 

oudergeleding. De MR is op zoek naar een 

enthousiaste ouder die zich beschikbaar wil 

stellen voor deze vacature.  

Wat is een MR?  

Iedere school heeft een 
medezeggenschapsraad. De MR praat mee 

over allerlei onderwerpen die met onze 

school en het onderwijs te maken hebben. 
Samen verbeteren we de kwaliteit van het 
onderwijs, de voorzieningen in het gebouw 
en de arbeidsomstandigheden. De MR 
bestaat uit twee leden vanuit de 
oudergeleding en twee leden vanuit het 
onderwijzend personeel. De leden van de 

MR worden voor een periode van drie jaar 
gekozen uit de ouders en uit de 
teamgeleding.  

 

Bent u geïnteresseerd in het beleid van de 

school, de schoolregels en wilt u namens de 
ouders uw mening laten horen? Laat uw 
agenda het toe om ca. 6 keer per 
schooljaar een vergadering te kunnen 
bijwonen? Stuur dan een mail voor 15 mei 
2021 naar mrklimop@klimopschool.net 

Bericht van de ouderraad 

Het is een tijdje geleden dat er een bericht 

in de maandbrief stond van de 

oudercommissie, met ‘dank’ aan de corona 

en daaruit volgende maatregelen. De 

boodschappen waren besteld voor een 

sfeervolle kerstbrunch, maar helaas …. Er 

kwam weer een lockdown en we konden 

alles annuleren. De oudercommissie heeft 

als alternatief kunnen voorzien in mooie 

nieuwe kerstbomen voor de school.  

Intussen is het Pasen geweest, waarbij we 
de leerlingen weer een paaslunch hebben 
kunnen voorschotelen. Super gezellig dat 
dit weer mogelijk was!  

We kunnen best extra helpende handjes 

(2x Geef me de Vijf 😊) gebruiken als 

oudercommissie. Vindt u het leuk en fijn 
om mee te denken en mee te helpen 
rondom activiteiten voor/met de leerlingen 

op school, dan komen we graag met u in 
contact. Welkom, ook om eens nader 
kennis te maken. Stuur hiervoor een 
mailtje naar het volgende email adres:  

klimopoudercommissie@gmail.com 

Hartelijke groeten van  

Priscilla, Maaike, Piet en Gerry  

 

Belangrijke data: 

 

Koningsspelen  

23 april 2021 

 

Meivakantie 

24 april tot en met 9 mei 2021 

 

Hemelvaart 

13 mei tot en met 16 mei 2021 

 

Pinksteren 

22 mei tot en met 24 mei 2021 

 

Start toetsperiode 

17 mei tot en met 28 mei 2021 

 

Alvast ter info:  

De studiedag van 4 juni zal wel doorgaan. 

De leerlingen hebben die dag geen school. 

Het zelfde geldt voor de extra vrije dagen 

van het SO op 21 en 22 juni. Deze gaan 

ook door. Alle SO leerlingen zijn die 2 

dagen vrij. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 april 2021 van Jeugd en 

Gezin Gooi en Vechtstreek. 

De vraag luidt: ‘Mijn kind is boos, wat kan 

ik doen’ (zie bijlage). 

 

 

 

 

Stichting Pinahuis, nieuwe 

kleinschalige woongroep 

Op landgoed 'De Volder Staete' in 

gemeente Almere Oosterwold wordt in 

2022 een woongroep geopend voor twaalf 

jongeren met een beperking en twee 

woonhuizen voor twintig ouderen met 

geheugenproblemen. Midden in de natuur 

en in een ruim opgezette woonwijk. De 

jongere bewoners van het landgoed worden 

actief betrokken in het verzorgen van 

dieren, activiteiten in de moestuin en het 

bereiden van verse maaltijden (zie bijlage). 

 

 

Vesper BSO+ gaat volgende maand open in 

Hilversum! Vesper BSO+ is een 

buitenschoolse opvang in de regio 

Amsterdam en Hilversum voor kinderen 

met een extra zorgbehoefte. Misschien vind 

jij het lastig om (samen) te spelen? 

Vrienden te maken? Voor jezelf op te 

komen? Of zit jouw hoofd soms te vol om 

te spelen? Bij Vesper krijg jij de hulp die jij 

nodig hebt. Bij ons kom je om te spelen, 

(veel) bewegen, ontspannen en avonturen 

te beleven. De groepen zijn klein, het 

programma gestructureerd en de 

begeleiding gespecialiseerd. Bij Vesper 

BSO+ staat het kind en zijn belangen 

centraal. Door elke opvangdag kinderen 

veiligheid en structuur aan te bieden, voelt 

het kind zich op zijn gemak en vertrouwd. 

Kinderen die zich veilig voelen, staan open 

voor plezier en ontspanning.  

 

• Kleine groepen:  

Onze kinderen worden opgevangen in 

kleine groepjes, hierdoor is er veel ruimte 

voor individuele aandacht. 

 

 

• Vaste structuur:  

Bij Vesper BSO+ is er een gestructureerd 

dagprogramma ondersteund met 

pictogrammen. Zo wordt de dag 

voorspelbaar en weet ieder kind wat hij of 

zij kan verwachten.  

 

 

• Gespecialiseerde begeleiding: 

Bij Vesper BSO+ werken gespecialiseerde 

collega’s. Zij hebben veel kennis en 

vaardigheden in huis om de ontwikkeling 

van het kind te stimuleren. 

 

 

• Locatie Crailoo (Hilversum) 

Afgelopen maanden zijn wij druk bezig 

geweest om de locaties te voorzien van het 

mooiste behang, de tofste speelhuizen en 

fijne speelhoeken. In februari 2021 hebben 

wij onze deuren geopend in Amsterdam- 

Zuid en in mei 2021 openen wij onze 

deuren in Hilversum. 

 



 

Enthousiast geworden of wil jij meer 

informatie?  

Ga naar onze website en meld je aan. We 

nemen graag contact met je op voor een 

kennismaking. Meer lezen? Of heb jij een 

vraag? 

 

 

Website: www.bijvesper.nl/ 

email: info@bijvesper.nl / 

telefoon: 0625200325 
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