Maandbericht
Juni/Juli 2021

Hilversum, juli 2021
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Algemeen
We zitten alweer in juli, hoe snel vliegen de
dagen, weken en maanden voorbij.
Woensdag nemen we afscheid van de
schoolverlaters. Ze hebben jaren bij ons op
school gezeten en gaan nu een nieuwe stap
in hun leven zetten. Ze gaan naar
dagbesteding, een beschutte werkplek of
een vervolgopleiding doen bij ROC entree.
Wat gaan we ze missen!! Maar we hebben
er het volste vertrouwen in dat ze het goed
gaan doen. Heel veel succes kanjers!
Ook stapt er dit jaar een grote groep
leerlingen over van het SO naar het VSO.
Ze gaan starten in VSO A1, VSO D1 of de
VSO Schakelklas. De lege plekken in het SO
worden weer gevuld met nieuwe leerlingen
die instromen.
Maar voor het nieuwe schooljaar begint
mag iedereen genieten van een heerlijke
vakantie!

Sociale veiligheidsregel juni/juli
Ook voor de maanden juni/juli 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 maanden juni/juli:
“Alle dingen hebben een doel, goed
zorgen voor je spullen is cool”
Personeel
Aan het eind van het schooljaar zijn er
altijd weer een aantal wijzigingen in het
personeel.
Juf Ellen gaat met pensioen:
Zoals u gezien heeft in Parro en op onze
facebooksite gaat juf Ellen met pensioen.
We hebben vrijdag 2 juli groot haar
afscheid gevierd met de kinderen en het
personeel.

Donderdagmiddag 8 juli tijdens de
ouderborrel is er nog een mogelijkheid voor
de ouders om afscheid te nemen van juf
Ellen.

Schoolreisjes
De schoolreisjes waren dit jaar weer een
groot succes. Door de Coronamaatregelen
moesten we creatieve oplossingen
bedenken. Alle SO groepen zijn naar een
speeltuin in de buurt geweest waar ze een
hele dag vrij konden spelen zonder dat er
andere kinderen waren. Het was heerlijk!
Het VSO had een outdoor-challenge op de
sportvelden van het Comeniuscollege en
hebben allemaal leuke, stoere, uitdagende
en soms hele spannende activeiten gedaan.

•

Klimopschool
Tel: 035 621 16 22

•

Juf Corrie gaat verhuizen naar Zeeland:
Helaas gaat juf Corrie ons ook verlaten.
Ze heeft een nieuw huis gekocht in
Middelburg en gaat deze zomer verhuizen.
Volgend jaar werkt ze dus niet meer op de
Klimopschool.

Bedankt voor 4 mooie jaren bij ons op
school!

Hoflaan 10
1217 EA Hilversum

•

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

Juf Esther Beljon heeft juf Lisa vervangen
de afgelopen maanden. Begin september
keert juf Lisa weer terug. Esther werkt
volgend jaar als orthopedagoog op Elan
College Huizen. (juf Esther Manten blijft
gewoon bij ons op school werken ;-)
De juffen Alieke en Manon gaan met
zwangerschapsverlof, zij komen eind
december/begin januari weer terug.
Juf Sandra, juf Marion en juf Miranda
zullen vanaf volgend jaar ook weer
terugkeren. We zijn blij ze weer in school te
zien!
Juf Sandra heeft ook nog een leuk
nieuwtje. Want ze is zwanger! Daarom zal
ze eind september met verlof gaan en in
februari weer teugkeren.

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 juni 2021 van Jeugd en
Gezin Gooi en Vechtstreek.
De vraag luidt: ‘Mijn kind verveelt zich, wat
kan ik doen? (zie bijlage)’

Juf Sanne heeft na haar terugkeer uit
zwangerschapsverlof dit jaar gewerkt bij
Elan Primair. Zij gaat na de vakantie
werken op Elan College Huizen. We gaan
haar missen op de Klimop!
Belangrijke data:
Afscheid schoolverlaters
7 juli 2021
Overgang SO naar VSO
8 juli
Portfolio’s mee
8 juli
Eindfeest + borrel ouders
8 juli
Studiedag
9 juli 2021 (leerlingen zijn die dag vrij)
Zomervakantie
10 juli tot en met 22 augustus 2021

Middels dit berichtje willen wij laten weten
dat Hilversum Hurricanes onlangs een Ghonkbalteam is opgestart (zie bijlage)
Een team dat gaat bestaan uit
spelers/speelsters voor wie de reguliere
competitie teams/sporten niet echt geschikt
zijn.
Wellicht is het een leuke sportvorm voor
een aantal de leerlingen van de
Klimopschool!
Via onderstaande link kunt u informatie op
onze website vinden:
G-Honkbal
Honkbal voor iedereen

