Maandbericht
november
Personeel
Een leuk nieuwtje deze maand; juf Sandra
is op 15 november bevallen van een
prachtig lief meisje met de naam Rosie.
We wensen Sandra en haar mooie gezin
veel geluk samen.

Hilversum, november 2021
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Hierbij het maandbericht november.
Algemeen
Het waren weer drukke weken, vandaar
ook dat dit maandbericht iets later komt
dan normaal.
Helaas is het Coronavirus ook onze school
in geslopen en hebben we ook enkele
klassen thuis moeten houden om verdere
besmetting te voorkomen. In school
hebben we de regels weer aangescherpt en
daarom lopen we sinds deze week weer
met mondkapjes in school voor het VSO en
al het personeel.

Ook zijn er strengere regels met betrekking
tot verkoudheidsklachten en quarantaine
als een gezinslid besmet is.
We maken er maar het beste van en
kunnen niets anders dan hopen dat we zo
snel mogelijk weer zorgeloos alle klassen
en kinderen in school kunnen hebben.
Gelukkig waren er ook leuke dingen in
school. Alle klassen hebben een
theaterworkshop gehad van theaterdocente
Pauline. Er is al veel toneeltalent gespot,
dat gaat helemaal goed komen met de
musical die we dit jaar met de school gaan
opvoeren in juni!
Wij kruipen nu langzaam richting Sint en
Kerstfeest en de meesters en juffen trekken
alle creatieve ideeën uit de kast om die
binnen alle Coronaregels die er zijn toch
door te kunnen laten gaan.

Helaas zijn er ook nog een paar zieken.
Corona heeft enkele collega’s hard geraakt,
zij zijn tijdelijk uit de running en moeten
langzaam weer in energie opbouwen, maar
dat gaat goed komen.
Juf Marion en juf Miranda zijn bijna volledig
ge-reïntegreerd. Fijn. Om ze weer bij ons
op school te hebben.
Door de grote flexibiliteit van het team lukt
het bijna altijd om een oplossing te vinden
om klassen te bemannen. Maar ook alle
ouders bedankt die in geval van nood de
kinderen thuis hebben opgevangen.
Sociale veiligheidsregel november
Voor de maand november was er ook weer
een veiligheidsregel opgesteld die in de
hele school uitgedragen werd.
Graag informeren we ouders hierover,
zodat u als ouder weet waar de leerlingen
mee bezig zijn geweest op het gebied van
een veilige leer- en werkomgeving.
De regel van de maand november was:
“Stop, houd op, ik wil dat je….”
Belangrijke data:
Sinterklaas
3 december
Kerstviering
23 december
Studiedag
24 december
Kerstvakantie
25 december 2021 t/m 9 januari 2022

•

Klimopschool
Tel: 035 621 16 22

•

Hoflaan 10
1217 EA Hilversum

•

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

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 november 2021 van Jeugd
en Gezin Gooi en Vechtstreek.
De vraag luidt: ‘Hoe begeleid ik mijn kind
online?’ (zie bijlage).

