Maandbericht
april

Hilversum, april 2022
Beste ouders en verzorgers,
Hierbij het maandbericht april.
Algemeen
Na een aantal hectische weken met veel
zieke personeelsleden is het weer tijd voor
een maandbericht. Afgelopen donderdag
hebben we met de hele school weer een
Paasviering kunnen doen.

Personeel
Tot onze spijt hebben we de afgelopen
weken afscheid genomen van 2 collega’s.
Juf Trudy en juf Gaby hebben een andere
baan aangenomen en werken niet langer bij
ons. We bedanken de juffen voor de mooie
jaren op de Klimopschool en de leuke
herinneringen die de leerlingen aan hun
hebben.
Juf Sandra keert na de meivakantie weer
terug in de A2 klas. Daar zijn de leerlingen
ook heel blij mee. Tot die tijd hebben juf
Marion en juf Marjan de groep goed
opgevangen.

Sociale veiligheidsregel mei
Ook voor de maand mei is er weer een
mooie veiligheidsregel opgesteld die in de
hele school uitgedragen wordt.
Graag informeren we ouders hierover,
zodat u als ouder alvast weet waar de
leerlingen mee bezig gaan op het gebied
van een veilige leer- en werkomgeving.
De regel van de maand mei:
“Hoe leuk het buiten ook was, kom
rustig in de klas”
Wat was het fijn om weer samen in de zaal
te zitten, samen te zingen en te luisteren
naar gedichten en andere voordrachten van
de leerlingen. Daarna was er een lekkere
Paaslunch in de klassen. Wat hebben we dit
gemist de afgelopen 2 jaar.
Ook werkt het weer lekker mee en
verandert de wereld rond de school van
kaal en bruin naar groen en kleurrijk. Er
wordt dan ook weer lekker buiten gespeeld
en de nieuwe schuren zijn hierbij heel
handig voor de opslag van de fietsen,
skelters en buitenspeelgoed. Meester Bert
heeft de ruimte voor fietstechniek mooi
ingericht zodat hij daar goed les kan geven.
Er hangen nu zelfs electronische fietsliften!
Nu nog een paar dagen tot de meivakantie
en daarna lekker uitrusten om in mei weer
vol energie richting de zomer te kruipen.

•

Klimopschool
Tel: 035 621 16 22

•

Informatiemarkt: Wonen, werken, vrije
tijd

Op woensdag 20 april organiseren wij
samen met de Mozarthof en de Kleine Prins
een informatiemarkt voor ouders,
verzorgers, leerlingen en het personeel van
het VSO.
Deze avond vindt plaats op de locatie van
de Kleine Prins.
Op deze avond zullen er verschillende
instellingen aanwezig zijn.

Hoflaan 10
1217 EA Hilversum

•

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

Zij zullen zich d.m.v. een marktkraam
presenteren, laten zien, wat zij kunnen
bieden op de gebieden; wonen,
(arbeidsmatige) dagbesteding en vrije tijd.
De avond is van 19.30 - 21.30 uur
Adres:
Soestdijkerstraatweg 129C Hilversum
Musical 24 juni
In de klassen wordt hard geoefend met alle
acts voor de Musical van 24 juni. De
leerlingen zijn super enthousiast en we
ontdekken een heleboel acteertalent.
Dus; SAVE TE DATE, vrijdagavond 24 juni
om 19.00 uur zal de musical opgevoerd
worden. Na de meivakantie komt er meer
informatie.

Jeugd en Gezin

Graag willen we u attenderen op de vraag
van de maand april 2022 van Jeugd en
Gezin Gooi en Vechtstreek.
De vraag luidt: ‘Hoe help ik mijn kind bij
verwerken van verlies?’ (zie bijlage).
Chill Aut ‘t Gooi

Belangrijke data:
Koningsspelen
22 april 2022
Meivakantie
23 april tot en met 8 mei 2022
Hemelvaart
26 mei tot en met 29 mei 2022
Schoolreis VSO
2 juni 2022
Schoolreis SO
3 juni 2022
Pinksteren
4 juni tot en met 6 juni 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.

LogeerSupport
Nieuw! Wij, Ellen en Marit van
LogeerSupport, bieden
logeerweekendenaan, waarin naast het
hebben van een gezellig weekend ook het
werken aan de zelfstandigheid centraal
staat.
Training in praktische vaardigheden, zoals
bed opmaken, wasmachine bedienen,
boodschappen doen horen bij het
logeerweekend.
Meer informatie op onze flyer (zie bijlage)
en op onze website: www.logeersupport.nl

