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Maandbericht 

oktober 

 

Hilversum, oktober 2021 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Hierbij het maandbericht oktober. 

 

Algemeen 

In de maand oktober beginnen we altijd 

met de Kinderboekenweek, 2 weken staan 

in het teken van het thema “Wat ik worden 

wil”. Er waren gastlessen van mensen uit 

verschillende beroepen, we hadden een 

boekenmarkt waar elk kind een eigen boek 

kon kopen en op donderdag 14 oktober is 

er een tentoonstelling in de gymzaal waar 

de klassen aan elkaar laten zien wat ze 

allemaal gedaan en geleerd hebben. Ouders 

mogen deze tentoonstelling na schooltijd 

bekijken. 

 

Op maandag 11 oktober was het Coming-

out day. Op die dag staan we extra stil bij 

het feit dat iedereen er mag zijn en erbij 

hoort. We hebben de regenboogvlag 

gehesen en er zijn gedichten voorgelezen. 

 

Tot slot waren de meesters en juffen na 

schooltijd druk met het leegruimen van de 

schuren op het binnenplein zodat in de 

herfstvakantie begonnen kan worden met 

het afbreken en opnieuw opbouwen van de 

schuren. We zullen na de herfstvakantie 

dus wel wat bouw-overlast hebben rond de 

school.  

 

Sociale veiligheidsregel oktober 

Voor de maand oktober 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 oktober: 

“Ik, jij, hij en zij, iedereen hoort erbij”. 

 

 

 

Ouderavond woensdag 27 oktober 

Is je kind snel overprikkeld? Leidt iets 

kleins makkelijk tot een uitbarsting of 

kruipt hij of zij juist in zijn of haar schulp? 

Tijdens de ouderavond leggen we uit hoe 

dat komt en vooral wat je kunt doen om 

het te voorkomen.  

Graag nodigen wij u daarom uit voor de 

ouderavond over Geef me de 5. We 

behandelen het onderwerp:  

Een punthoofd herkennen en voorkomen. 

Aan de hand van 

herkenbare situaties gaan 

we terug naar de oorzaak 

van het ontstaan van een 

punthoofd. Daarna zullen 

we met elkaar gaan 

oefenen hoe je een 

punthoofd kunt 

voorkomen. 

Wanneer:  Woensdag 27 oktober 

Tijd:   19.00 – 20.30 uur 

(Inloop vanaf 18.45 uur) 

Waar:  Klimopschool  

U kunt zich aanmelden door een mail te 

sturen naar: info@klimopschool.net 

 

Facebook en instagram 

We hebben al veel enthousiaste volgers op 

facebook en instagram, maar nog niet alle 

ouders zijn op de hoogte van het feit dat 

we daar een eigen site hebben. Vandaar 

hier nogmaals de adressen. 

https://www.facebook.com/klimopschool 

 

Op Instagram staan we bekend onder de 

naam Klimopschool. Je herkent ons aan ons 

logo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/klimopschool


 

Belangrijke data: 

 

Afsluiting kinderboekenweek 

14 oktober 

 

Herfstvakantie 

16 oktober t/m 24 oktober  

 

Ouderavond: Geef me de 5 

27 oktober 

 

Nationaal schoolontbijt 

2 november 

 

Studiedag SO en VSO 

18 november 

 

Extra vrije dag SO 

19 november 

 

Sinterklaas 

3 december 

 

Kerstviering 

23 december 

 

Studiedag 

24 december 

 

Kerstvakantie 

25 december 2021 t/m 9 januari 2022 

 

 

 

 

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 oktober 2021 van Jeugd en 

Gezin Gooi en Vechtstreek. 

De vraag luidt: ‘Heb jij dat nou ook?’ (zie 

bijlage). 

 

 

Chill-aut-club 

Merel van Dijk en Xandra Witteveen, twee 

moeders uit Bussum van ieder een zoon 

met een beperking, hebben de mogelijkheid 

aangepakt om een keer in de twee 

maanden een gezellige avond te 

organiseren voor jongeren met een 

beperking. Vooral na die eenzame Corona 

tijd hebben juist deze jongeren weinig 

mogelijkheden (gehad) om leeftijdsgenoten 

te ontmoeten en een gezellige avond met 

elkaar te hebben. Daarom dit hoognodige 

initiatief voor deze 16+ jongeren uit 't Gooi! 

 

Deze avonden zullen per keer gekoppeld 

zijn aan een thema waarbij jongeren vanaf 

16 jaar op een rustige locatie sociale 

contacten kunnen opdoen, een spelletje, 

muziek luisteren en dansen, natuurlijk met 

een hapje en een frisje.   

 

De aftrap zal zijn op vrijdag 29 oktober 

in het thema Halloween, met muziek 

van DJ Karim in Wijkcentrum de 

Palmpit aan de Koekoeklaan 3 in 

Bussum! Opgeven kan via de mail 

chillautclub@gmail.com en we zijn te 

volgen via 

facebookgroep https://www.facebook.com/

groups/290786279475452/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgroups%2F290786279475452%2F&data=04%7C01%7Cj.vanwijngaarden%40klimopschool.net%7C1893b5d865fb4582a72308d97ea28185%7Ced5e6cbc5694467faf0db81c27ee6808%7C0%7C0%7C637680058684036770%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=X2xFHldgS7NUTcb4Vg%2F8iofMJMyZo816a82iCNLdv%2Fk%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgroups%2F290786279475452%2F&data=04%7C01%7Cj.vanwijngaarden%40klimopschool.net%7C1893b5d865fb4582a72308d97ea28185%7Ced5e6cbc5694467faf0db81c27ee6808%7C0%7C0%7C637680058684036770%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=X2xFHldgS7NUTcb4Vg%2F8iofMJMyZo816a82iCNLdv%2Fk%3D&reserved=0


 

De aftrap van de eerste Chill Aut avond is 

in het thema "HALLOWEEN"  

Wie: Voor jongeren met een 

(lichamelijke/verstandelijke) beperking 

en/of autisme vanaf 16 jaar 

Wat: Een gezellig samenkomen om 

contacten op te doen met spel en muziek 

(verkleden mag, hoeft niet). 

Wanneer: Vrijdag 29 oktober vanaf 

19.30u-22.00u 

Waar: Wijkcentrum de Palmpit, 

Koekoeklaan 3 in Bussum 

Hoe: Geef je op via de 

mail chillautclub@gmail.com en volg ons 

via de facebookgroep Chill Aut 't Gooi 

Let op! Wij vragen om een telefoonnummer 

van een ouder/voogd/begeleider. Vol= Vol! 

 

 

 

 

 

(tekeningen zijn gemaakt door Thimo 

Witteveen, zoon van Xandra) 

 

Voor meer vragen: 

chillautclub@gmail.com 

06-22961679 

 

 

 

Theater Villa Faam  

Kunstcentrum Kijkoor  

Bij deze nodigen wij u graag uit voor de 

voorstelling: Tem de koning! 

Een vurig sprookje over vasthouden en 

vrijheid. Over een koning en 

misschien...een koningin. 

 

Het is alweer tien jaar geleden dat Villa 

Faam hun debuut maakte met het 

zelfgeschreven sprookje ‘Tem de koning!’. 

Dit bonte theatergezelschap voor acteurs 

met een verstandelijke beperking herneemt 

speciaal voor hun jubileum deze gelaagde 

en komische voorstelling, gehesen in een 

nieuw jasje. Kom je ook?  

 

‘Tem de Koning!’ is te zien op diverse 

data tussen 19 oktober en 21 

november 2021 in kunstcentrum 

Kijkoor Eemnes. Zie de flyer in de 

bijlage voor meer informatie over de 

voorstelling, of sjees direct 

naar www.theatervillafaam.nl om je 

kaartje te reserveren. 

 

 

 

Vesper BSO+ Scouting  

Vesper heeft ontzettend leuk nieuws! Wij 

gaan uitbreiden. Wat betekent dat wij meer 

ruimte kunnen bieden voor de kinderen met 

een extra zorgbehoefte. 

Wij staan te popelen om onze tweede 

vestiging in Hilversum te openen. met 

wederom een unieke locatie midden in de 

natuur. De locatie is gevestigd in een 

scouting gebouw in een bosrijke omgeving 

en zal Vesper BSO+ Scouting heten. Bij de 

scouting krijgen de kinderen de 

ondersteuning die zij nodig hebben en 

staan de kinderen en hun belangen 

centraal. De Vesper BSO+ Scouting is 

ingericht op basis van de bosrijke 

omgeving, robuust en stoer. Net zoals bij 

de andere vestigingen zijn de groepen 

klein, het programma gestructureerd en de 

begeleiding gespecialiseerd.  

 

 

 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.theatervillafaam.nl%2F&data=04%7C01%7Cj.vanwijngaarden%40klimopschool.net%7C874fd4d7e63b47a066c208d98a592724%7Ced5e6cbc5694467faf0db81c27ee6808%7C0%7C0%7C637692937768406622%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=EoDefkpIJsmbAbxxQ20l%2BIsP%2BDtQPFFanhX%2BxfVrQ%2Fw%3D&reserved=0


 

Op woensdag 13 oktober organiseren wij 

vanaf 14:00 een inloopmiddag waarbij u, 

de ouders, de kinderen, de scholen en 

overige geïnteresseerde welkom zijn om 

kennis te maken met onze unieke 

locatie. Wij zouden het ontzettend fijn 

vinden als jullie de onderstaande 

uitnodiging willen delen met de ouders en 

verzorgers van de kinderen? Met elkaar 

zorgen we voor een passende opvang voor 

ieder kind in de regio Gooi en Vechtstreek. 

 

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van 

onze uitnodig dan kunt u contact opnemen 

met de groep coördinator Franny van der 

Bijl, haar mailadres is franny@bijvesper.nl 

In de bijlage vindt u de uitnodiging voor de 

inloopmiddag van Vesper BSO+ Scouting 

en de flyer van Vesper!  

 

Wij kijken uit om u te ontmoeten op 13 

oktober bij onze locatie Vesper BSO+ 

Scouting  

 

 

 

 

 

 


