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Maandbericht 

september 

 

 

Hilversum, september 2022 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Hierbij het maandbericht september. 

 

Algemeen 

Deze maand is weer voorbij gevlogen! De 

eerste schoolweken moesten de leerlingen 

wennen aan elkaar en aan sommige nieuwe 

meesters en juffen, maar inmiddels zitten 

we weer volop in de goede flow. Er wordt 

hard gewerkt, maar ook veel plezier 

gemaakt. In dit maandbericht zijn er  

4 nieuwe collega’s die zich graag even voor 

willen stellen. We zijn blij deze 4 kanjers in 

de school erbij te hebben. 

Van de één op de andere dag zaten we van 

de warme zomer in de natte herfst en 

moeten we weer om de plassen heen 

springen op het schoolplein. Maar dat mag 

de pret niet drukken. Elk seizoen heeft zo 

zijn charmes en met het bos om de hoek is 

de herfst wel echt een hele leuke tijd.  

Volgende week starten we met de 

Kinderboekenweek die heeft dit jaar het 

thema ‘Gigagroen’. Ook die gaat helemaal 

over de natuur.  

 

 
 

Op donderdag 14 oktober zal er in de 

gymzaal weer een mooie tentoonstelling 

zijn, gemaakt door alle groepen. U komt 

toch ook kijken? 

 

Nieuwe film Klimopschool 

In de eerste week van oktober wordt er een 

nieuwe film opgenomen van onze school. 

Zo kunnen we aan geintresseerde ouders 

en leerlingen laten zien hoe onze school 

eruit ziet, hoe we werken, wat we de 

leerlingen leren en hoe fijn we het samen 

hebben. Medio november zal deze film klaar 

zijn. 

 

Koffieochtend 5 oktober 

Op 5 oktober is er een koffieochtend op de 

Klimopschool. Tijdens de koffieochtend is er 

gelegenheid om in een ontspannen sfeer 

andere ouders te ontmoeten binnen de 

school. Daarnaast is de 

schoolmaatschappelijk werker aanwezig en 

een medewerker van de organisatie MEE. 

Wanneer: 5 oktober 2022  

Tijdstip: Van 9.00 uur tot 11.00 uur  

Waar:  Klimopschool, BSO lokaal 

Voor wie: Ouders/ verzorgers van 

leerlingen van de Klimopschool   

 

Personeel 

Ik ben Ghislaine Rootlieb, 38 jaar, en 

samen met mijn vriend en drie kinderen 

woon ik in Zeist. Bij de Klimopschool ga ik 

aan de slag als 

orthopedagoog. Hiervoor 

heb ik als orthopedagoog 

gewerkt voor het 

Samenwerkingsverband 

Unita en Stichting Elan.  

Ik heb zowel ervaring in 

het basisonderwijs als 

voortgezet onderwijs en kijk er naar uit om 

op de Klimopschool te werken en iedereen 

te ontmoeten!  

 

 

 



 

Graag stel ik mijzelf aan jullie voor.  

Ik ben Patricia van 

der Veer, 42 jaar, 

getrouwd en 

moeder van 2 

jongens van 13 en 

10 jaar. In mijn 

vrije tijd  doe ik 

graag hardlopen, 

kickboks training, 

puzzelen en lezen.  

Dit schooljaar ben ik begonnen in SO 4 en 

tijdelijk in SO2, op maandag, dinsdag, 

donderdag en vrijdag ben ik 

aanwezig. Na 25 jaar in de zorg voor 

mensen met een verstandelijke beperking 

gewerkt te hebben, was het tijd voor een 

nieuwe uitdaging. Ik heb dan ook 

ontzettend veel zin om er een mooie tijd 

van te maken op de klimopschool.   

  

 

Graag wil ik mij even aan u voorstellen. Ik 

ben Tamara Chan-Doornekamp, geboren en 

getogen in Hilversum. Ik houd van 

fotograferen, lezen, lekker buiten zijn en 

eropuit gaan met mijn 4 kinderen.  

Na de zomervakantie 

ben ik begonnen met 

mijn werk als leerkracht 

op de Klimopschool.  

Ik werk in SO1 

(woensdag) en SO2 

(maandag en dinsdag). 

Voordat ik hier  

kwam werken heb  

ik 16 jaar in het reguliere onderwijs 

gewerkt. Ik heb altijd de ambitie gehad om 

over te stappen naar het Speciaal 

Onderwijs en vanaf dit schooljaar heb ik 

deze stap gemaakt. Ik heb het erg naar 

mijn zin op school. Ik werk met fijne 

collega`s waar ik goed mee kan overleggen 

en met kanjers van kinderen. Wat wil je 

nog meer!" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik ben Ivo Vredendaal, 28 jaar oud en 

woonachtig in Nieuwegein. Dit jaar doe ik 

mijn afstudeerstage bij Lisa als 

orthopedagoog op de Klimopschool en zal ik 

in de loop van het jaar een deel van haar 

taken overnemen. Hiervoor ben ik 

werkzaam geweest bij een 

onderwijsondersteuning-organisatie op 

zowel basis- als 

voortgezet onderwijs 

en heb ik ook 

ervaring binnen de 

jeugdzorg. Ik kijk uit 

naar de vele 

leermomenten van 

het komende jaar en 

om met iedereen 

kennis te maken! 

 

 

 

 

Helaas hebben we ook te maken met een 

aantal zieke collega’s. Juf Jessica moet het 

een tijdje rustig aan doen. Ze staat 

momenteel niet in de klas, maar is wel 

enkele uren op school.  

Ook juf Maaike blijft kwakkelen met een 

voorhoofdsholte ontsteking die niet 

overgaat. Ze zal de komende weken meer 

rust moeten nemen om dit goed te laten 

herstellen en zal dus niet altijd op school 

zijn. 

We hebben gelukkig een sterk team dat 

samen deze uitval opvangt, waardoor er 

voor de leerlingen zo min mogelijk grote 

veranderingen zijn. 

 

 

 

 

 

 



 

Ouderavond 

“Ik heb je het al zo vaak gezegd. Doe het 

nou eens!” “Hoezo snap je niet wat ik 

zeg?!?”  

Is dit herkenbaar?  

Graag nodigen wij u uit voor de ouderavond 

Geef me de 5.  

 

We behandelen het onderwerp: 

 

Op de ouderavond 

leggen we uit wat 

het nut is van het 

gesprek tekenen en 

geven we tips hoe je 

tekent. En natuurlijk 

gaan jullie ook zelf 

aan de slag met oefenen! 

 

Wanneer:  

Donderdag 27 oktober   

 

Tijd:      

19.00 – 20.30 uur (Inloop vanaf 18.45 

uur) 

 

Waar:  

Teamkamer van de Klimopschool 

 

U kunt zich aanmelden door een mail te 

sturen naar: info@klimopschool.net 

Wij hopen u te zien op deze leerzame 

avond. 

 

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”. 

 

 

Belangrijke data 

 

Koffieochtend ouders 

5 oktober 2022: 09.00-11.00 uur 

 

Dag van de leraar 

5 oktober 2022 

 

Afsluiting kinderboekenweek 

14 oktober 2022 

 

Herfstvakantie 

15 oktober t/m 23 oktober 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 2022 van Jeugd en 

Gezin Gooi en Vechtstreek. 

De vraag luidt: ‘Hoe krijg ik mijn kind aan 

het lezen?’ (zie bijlage). 

 

Week van de opvoeding 

Van 3 tot en met 9 oktober is het de 

landelijke Week van de Opvoeding. Ter 

gelegenheid van deze week organiseren 

Jeugd en Gezin en GGD Gooi en 

Vechtstreek de webinar ‘Help (en hoera), 

een scherm!’ op donderdag 6 oktober. Zie 

bijlage. 

 



 

 

Uitnodiging Halloween Disco in Eemnes. 

Zie bijlage. 

 

 

 

Middels dit berichtje wil ik laten weten dat 

Hilversum Hurricanes onlangs een G-

honkbalteam is opgestart. 

Een team dat gaat bestaan uit 

spelers/speelsters voor wie de reguliere 

competitie teams/sporten niet echt geschikt 

zijn. Wellicht is het een leuke sportvorm 

voor een aantal de leerlingen van de 

Klimopschool! 

  

Ik zou jullie dan ook willen vragen of het 

mogelijk is ons nieuwe team op school 

onder de aandacht te brengen. 

Dat kan middels het verspreiden van een 

poster of nieuwsbrief (zie bijlages). Of 

middels een link naar de informatie op onze 

website:  

G-honkbal - ASC Hilversum Hurricanes 

Honkbal voor iedereen bij de Hilversumse 

Hurricanes - Nieuws uit Hilversum 

(svjmedia.nl) 

  

 

Als jullie meer informatie willen, dan kan 

natuurlijk ook altijd met ondergetekende 

contact opgenomen worden! 

 

Met vriendelijke groeten, 

Marjanne Middelink 

Coördinator Jeugdzaken 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.hurricanes.nl%2Fg-honkbal%2F&data=04%7C01%7Cj.vanwijngaarden%40klimopschool.net%7C637ff3a93046413f951608d93a41c7fb%7Ced5e6cbc5694467faf0db81c27ee6808%7C0%7C0%7C637604876484633087%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=SaUQuw4%2FarA6L%2FvxboamR%2FsWPGBm7oDQWJOxt%2FN4kWk%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsvjmedia.nl%2Fhilversum%2F4231%2Fhonkbal-voor-iedereen-bij-de-hilversumse-hurricanes%2F&data=04%7C01%7Cj.vanwijngaarden%40klimopschool.net%7C637ff3a93046413f951608d93a41c7fb%7Ced5e6cbc5694467faf0db81c27ee6808%7C0%7C0%7C637604876484633087%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=bpZDFjFzFxb0DSU1u9dVC1tQTIDjav6t6R3elZJ%2BVwk%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsvjmedia.nl%2Fhilversum%2F4231%2Fhonkbal-voor-iedereen-bij-de-hilversumse-hurricanes%2F&data=04%7C01%7Cj.vanwijngaarden%40klimopschool.net%7C637ff3a93046413f951608d93a41c7fb%7Ced5e6cbc5694467faf0db81c27ee6808%7C0%7C0%7C637604876484633087%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=bpZDFjFzFxb0DSU1u9dVC1tQTIDjav6t6R3elZJ%2BVwk%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsvjmedia.nl%2Fhilversum%2F4231%2Fhonkbal-voor-iedereen-bij-de-hilversumse-hurricanes%2F&data=04%7C01%7Cj.vanwijngaarden%40klimopschool.net%7C637ff3a93046413f951608d93a41c7fb%7Ced5e6cbc5694467faf0db81c27ee6808%7C0%7C0%7C637604876484633087%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=bpZDFjFzFxb0DSU1u9dVC1tQTIDjav6t6R3elZJ%2BVwk%3D&reserved=0

