Maandbericht
mei/juni
De regel van de maand juni:
“Alle dingen hebben een doel, goed
zorgen voor je spullen is cool”

Hilversum, juni 2022
Beste ouder(s) en verzorger(s),
Hierbij het maandbericht mei/juni
Algemeen
De maand mei is voorbij gevlogen. De
leerlingen hebben hard gewerkt om alle
cito-toetsen te maken. We zijn supertrots
wat onze leerlingen ondanks de onrust door
Corona-zieken allemaal geleerd hebben en
hoe goed ze hun best hebben gedaan.

Naast toetsen zijn we ook druk bezig met
het oefenen voor de musical.
In de school horen we dagelijks de klassen
zingen en oefenen, het kan niet anders dan
een prachtige show worden waar alle
leerlingen van 4 tot 20 jaar aan meedoen!
Op 2 en 3 juni gaan de leerlingen op
schoolreisje en daar kijken ze enorm naar
uit. Het weer werkt goed mee, want het
worden mooie zonnige dagen!
Daarna nog 6 weken tot de zomervakantie.
Sociale veiligheidsregel juni
Ook voor de maand juni 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 zijn op het gebied van
een veilige leer- en werkomgeving.

•

Klimopschool
Tel: 035 621 16 22

•

Musical 24 juni
Zoals eerder aangekondigd gaan de
leerlingen op vrijdagavond 24 juni een
prachtige musical opvoeren. We kunnen
met trots meedelen dat onze sterren in een
echt theater gaan optreden; we gaan
namelijk naar het Spant in Bussum!!

In een echte zaal met licht en geluid komen
de talenten nog beter naar voren. U komt
toch ook kijken!
Deze week krijgen de leerlingen een brief
met alle informatie over deze voorstelling.
Diploma voor VSO leerlingen
Nog meer bijzonder nieuws!
Vanaf dit jaar krijgen alle leerlingen die
uitstromen van het VSO een echt
schooldiploma. Dit heeft de minister van
onderwijs besloten. We gaan er voor zorgen
dat alle leerlingen aan de eisen van het
diploma voldoen en allemaal op 13 juni
trots hun diploma in ontvangst kunnen
nemen. Dit hebben ze wel verdiend na vele
jaren leren op school en oefenen in de
praktijk.

Hoflaan 10
1217 EA Hilversum
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Mail: info@klimopschool.net
Site: www.klimopschool.net

Belangrijke data:
Schoolreis VSO
2 juni 2022
Schoolreis SO
3 juni 2022
Pinksteren
4 juni tot en met 6 juni 2022
Extra vrije dagen SO
27 en 28 juni
Oudergesprekken
Vam 4 tot en met 8 juli
Diploma-uitreiking schoolverlaters
13 juli
Portfolio’s mee
13 juli
Kennismaking nieuwe leerlingen +
afscheid SO leerlingen
14 juli
Borrel met ouders
14 juli
Extra vrije dag SO
15 juli
Zomervakantie
16 juli tot en met 28 augustus 2022

