Maandbericht
september
Hijsen van de vlaggen

Hilversum, september 2021
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Hierbij het maandbericht september.
Algemeen
Het nieuwe schooljaar is goed begonnen.
Alle kinderen waren op tijd terug op school
en er was gelukkig niemand door
quarantaine vast komen te zitten in het
buitenland.
Helaas moeten we nog wel een aantal
corona-maatregelen blijven vasthouden. Zo
moeten de leerlingen uit het VSO en het
personeel nog wel een mondkapje dragen.
Omdat steeds meer leerlingen, meesters en
juffen gevaccineerd zijn, hoeven we niet
altijd meer met de hele klas in quarantaine
mocht er Corona uitbreken. Het is dus van
groot belang dat iedereen zich laat
vaccineren, zo krijgen we samen Corona
eronder en kan het onderwijs gewoon
doorgaan.
Mochten er leerlingen of ouders zijn die
zelftesten nodig hebben, deze zijn op
school op voorraad. Vraag het aan de
meester of juf, zij kunnen het aan de
leerlingen meegeven.
Wij gaan er weer een mooi schooljaar van
maken samen, we hebben er veel zin in!
Sociale veiligheidsregel september
Voor de maand september 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 september:
“Samen spelen, samen delen, elkaar niet
vervelen”.

•

Klimopschool
Tel: 035 621 16 22

•

Op vrijdag 27 augustus hebben we met de
hele school de vlaggen gehesen op het
schoolplein. Onze oudste VSO leerling en de
oudste SO leerling mochten dit doen.
Vanuit het bestuur waren het de nieuwe
bestuurders mevr. Renate van Mooren en
dhr. Paul Schollaart die namens stichting
Elan hun eigen vlag hesen. Met een mooi
lied en veel gejuich hebben we zo het
nieuwe schooljaar geopend.
Personeel
Een heleboel nieuws over meesters en
juffen dit keer.
Het waren 2 geluksmaanden deze zomer.
Juf Manon is in juli bevallen van een
prachtige zoon Joshua en juf Alieke is in
augustus bevallen van een prachtige zoon
Mano. We wensen beide juffen heel veel
geluk met de kleine mannetjes!

Juf Lisa is op 6 september weer begonnen
op school. Haar verlof was afgelopen. We
zijn blij dat ze weer in ons midden is.
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Door de terugkeer van juf Lisa hebben we
afscheid moeten nemen van juf Linde. Zij
heeft 3 jaar bij ons op school gewerkt.
Eerst als stagiaire en later als officieel
orthopedagoog. Linde gaat nu werken bij
SBO de Wijngaard. Dinsdag heeft Linde
afscheid genomen van de kinderen en het
team.

Omdat het chalet een grote overkapping en
luifel krijgt hebben we ook een buitenplek
waar we beschutting hebben tegen regen
en felle zon. Dat is ook super bij onze
feestborrels op het plein!
Het zal er een beejte uit gaan zien zoals op
het plaatje hieronder.

Er is ook een nieuwe meester op school.
Zijn naam is Sven. Hij zal van september
t/m december bij ons op school werken als
onderwijsassistent ter vervanging van
Alieke en Manon. Sven zal assisteren in
SO2, VSO D2 en VSO schakelklas.
Juf Sandra is inmiddels hoog zwanger van
haar 2e kindje en zal op 23 september met
verlof gaan. Zij komt in februari weer terug
op school.
Juf Miranda is na een lange ziekteperiode
weer begonnen op school. We zijn blij dat
ze weer op school is. Vooralsnog start ze
eerst met de ondersteuning in VSO D1,
later in het jaar zal ze ook de
spelbegeleiding weer op gaan pakken.
Het herstel van juf Marion vraagt nog meer
tijd. Ze is al wel enkele momenten op
school, maar moet door haar medische
beperkingen nog heel voorzichtig doen. Ze
zal eerst administratieve taken op gaan
pakken.
We zijn ook heel blij dat we deze juf weer
in school zien!
Verbouwing schuren
Goed nieuws!
De schuren op het binnenplein zullen
vervangen worden. Deze zijn heel oud en
het dak lekt. De verbouwing gaat duren van
de herftsvakantie t/m de kerstvakantie.
We krijgen mooie nieuwe schuren met het
uiterlijk van een groot chalet. In deze
schuren bewaren we de fietsen van het
buiten spelen, maar ook het gereedschap
voor de tuinlessen. Meester Bert heeft in de
schuren straks ook mooie ruimtes om
fietstechniek te geven en er is een
houtopslag waar meester Bert met de
kinderen hout kan kloven.

Belangrijke data
Studiedag
27 september
Afsluiting kinderboekenweek
14 oktober
Herfstvakantie
16 oktober t/m 24 oktober
Ouderavond: Geef me de 5
27 oktober
Nationaal schoolontbijt
2 november
Studiedag
18 november
Extra vrije dag SO
19 november

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 september 2021 van Jeugd
en Gezin Gooi en Vechtstreek.
De vraag luidt: ‘Hoe gaan we verder?’ (zie
bijlage).

