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Maandbericht 

december 

 

 

Hilversum, december 2022 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Hierbij het maandbericht december. 

 

Algemeen 

 

In deze ijzige koude dagen kruipen we 

langzaam naar de Kerstvakantie toe. Na 

een gezellig Sintfeest is de school nu mooi 

versierd met kerstbomen en veel lichtjes. 

Altijd een hele sfeervolle tijd. In de klassen 

oefenen de leerlingen de Kerstliedjes die we 

tijdens de Kerstviering op 

donderdagmiddag/avond gaan zingen op 

het plein. Er is een echt blaaskoor bij 

aanwezig onder dirigentie van juf Kim. 

        
 

Eind november was er een mooie 

ouderavond met als spreker Manu Keirse. 

Er waren veel ouders en personeel, met 

een lach en soms een traan hebben we 

geluisterd naar deze inspirerende man, die 

ons het positieve gevoel kon geven dat je 

je hart mag volgen en dat verlies en 

verdriet bij het leven horen. 

In januari is er weer een ouderavond over 

Social Media. Schrijf hem alvast in de 

agenda’s. 

De laatste dagen van het jaar werken we 

toe naar de kerstdagen om daarna te 

genieten van een welverdiende vakantie. 

We wensen iedereen alvast hele fijne 

feestdagen en een heel gelukkig nieuwjaar! 

 
 

Personeel 

Helaas zijn juf Daphne en Jessica nog niet 

aan het werk op school. Ze zijn druk bezig 

met herstel en hopen snel weer de eerste 

uren op school te kunnen maken. Trots op 

alle collega’s die dagelijks hun taken 

vervangen en er voor zorgen dat het 

onderwijsleerproces gewoon door kan gaan. 

Naast deze langdurige zieken is Corona ook 

nog in het land en moeten personeelsleden 

zich soms ook ziekmelden. Een enkele keer 

hebben we hierdoor een groep thuis 

moeten houden omdat er geen vervanging 

meer mogelijk was. Bedankt lieve ouders, 

dat jullie dit op kunnen vangen thuis! 

 

 

Medezeggenschapsraad 

We zijn blij om te kunnen melden dat de 

MR uitgebreid is met een ouder uit het SO. 

Saskia Janssen-van der Eijk, moeder van 

Merel uit SO3 zal samen met Elkan Krämer 

de oudergeleding van de MR vormen. 

Namens het personeel zitten juf Katherina 

en meester Henk in de MR. Mocht u vragen 

hebben of iets aan willen kaarten dan kunt 

u de MR altijd bereiken op mailadres: 

mrklimop@klimopschool.net 

 

 

 

Oudercommissie 

We zijn op zoek naar enthousiaste ouders 

die deel willen nemen in de oudercommissie 

van de Klimopschool. De dames en heer die 

dit afgelopen jaren gedaan hebben dragen 

het stokje over aan andere moeders of 

vaders.  
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Lijkt het u leuk om op een laagdrempelige 

manier de school te helpen bij 

schoolactiviteiten zoals Sint, Kerst en 

Paasfeest, het eindfeest en ouderavonden, 

stuur dan een mail naar 

info@klimopschool.net 

 

 
 

 

Gerry, Priscilla, Maaike en Piet, bedankt 

voor jullie inzet en het beheren van de 

ouderbijdragen de afgelopen jaren! 

 

Sociale veiligheidsregel januari 

Voor de maand januari 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 januari: 

“Eerst denken dan doen” 

        

 

Belangrijke data 

 

Kerstviering 

donderdag 22 december 

Let op!! Dit start om 17.15 uur op het 

binnenplein, daarna is voor de kinderen het 

kerstdiner. Voor de ouders is er gelijktijdig 

een drankje met een hapje op het plein. 

Om 18.45 is het afgelopen. 

Dit is een verplichte schoolactiviteit. 

 

Extra vrije dag SO 

vrijdag 23 december  

 

VSO kerstontbijt met Comenius College 

vrijdag 23 december 

 

Kerstvakantie 

24 december 2022 t/m 8 januari 2023 

 

 

Studiedag 

23 januari 2023 

 

Ouderavond “Social Media” 

26 januari 2023 

 

Extra vrije dagen SO 

13 en 14 februari 2023 

 

Oudergesprekken 

20 tot en met 24 februari 2023 

 

Spelletjesmiddag/avond 

22 februari 2023: van 17.00-19.00 uur 

 

Portfolio’s mee 

24 februari 2023 

 

Voorjaarsvakantie 

25 februari t/m 5 maart 2023 
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