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Hilversum, februari 2023 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Hierbij het maandbericht februari. 

 

Algemeen 

In deze drukke januarimaand is er weer 

hard gewerkt in de groepen. Als cadeautje 

werden we ook nog een dag verrast met 

een mooi pak sneeuw.  Alle sleetjes werden 

tevoorschijn gehaald en zijn er vele 

sneeuwballen over het plein gevlogen. In 

de keuken werden echte winterse 

gerechten gekookt door de leerlingen en in 

de klassen zijn mooie winterknutsels 

gemaakt. Afgelopen vrijdag hebben 

meester Bert en André die nieuwe 

Klimopschool fietsen opgehaald bij de 

fietsenwinkel. Met deze fietsen kunnen de 

VSO leerlingen van de praktijkdag samen 

naar de externe begeleide stage fietsen. We 

stonden er zelfs mee in de Gooi en 

Eembode!! 

 

 

Personeel 

Helaas kregen we minder leuk nieuws vlak 

voor de kerstvakantie. Meester Marbert 

heeft meegedeeld dat hij per 1 maart een 

andere baan heeft in het voortgezet 

onderwijs. Deze baan is dichter bij zijn 

huis. Invallers of vervangers zijn er 

momenteel niet, dus moest er een 

creatieve oplossing bedacht worden om alle 

leerlingen dagelijks les te kunnen geven.  

We hebben besloten van 5 groepen naar 4 

groepen te gaan in het VSO. De groepen 

zijn opnieuw ingedeeld. De leerlingen zijn al 

op de hoogte gebracht. 

Vanaf 6 februari hebben we dan een VSO 

A1/A2 combi, een A2/A3 combi, een S 

combi en een D groep.   

 

Zieken 

Juf Daphne, juf Jessica en juf Alieke zijn 

nog ziek, maar ze werken hard aan hun 

herstel. Hopelijk keren ze snel terug. 

Juf Miranda werd in de Kerstvakantie ook 

heel ziek, zij is nog herstellende, maar dat 

gaat minder snel dan verwacht. Ze is nog 

niet op school.  

We wensen al deze zieken heel veel 

beterschap!! Jullie worden heel erg gemist 

op school. 

 

Ouderavonden 

We hebben dit jaar extra veel interessante 

ouderavonden ingepland. Dit kwam vanuit 

de wens van ouders. In oktober was er een 

avond over Geef me de 5, in november met 

Manu Keirse en in januari over social 

media. Alle 3 super interessante avonden 

en de ouders die er waren waren dan ook 

erg enthousiast. We hopen alleen nog meer 

ouders te zien op deze avonden. Samen 

kunnen we zo onze kennis en ervaringen 

delen om extra goed de leerlingen (jullie 

kinderen) te helpen. Mis de volgende 

ouderavond dus niet!! 

16 maart – infomiddag 16+ leerlingen en 

infomiddag voor de overgang SO-VSO. 

 

Sociale veiligheidsregel februari 

Voor de maand februari 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 februari: 

“Wij zorgen ervoor dat iedereen zich 

op zijn gemak voelt” 

 

 



 

Belangrijke data 

 

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 

Deze middag/avond wordt verplaatst. 

Het staat namelijk gepland in de week van 

de oudergesprekken. Om deze reden willen 

wij deze middag verzetten naar een andere 

datum. U hoort nog van ons welke datum 

het wordt. 

 

Portfolio’s mee 

24 februari 2023 

 

Voorjaarsvakantie 

25 februari t/m 5 maart 2023 

 

Informatiemiddag 16+ en overgang 

SO/VSO 

16 maart 

 

 

 

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 februari 2023 van Jeugd en 

Gezin Gooi en Vechtstreek. 

De vraag luidt: ‘Hoe help ik mijn kind te 

ontdekken wat het fijn vindt?’ (zie 

bijlage). 

 

 

Chill Aut ‘t Gooi 

In de bijlage een uitnodiging voor carnaval 

van Chill Aut ‘t Gooi. 

Het is voor jongeren met een beperking 

(verstandelijk, autisme, lichamelijk) vanaf 

16 jaar. 

 

VoetbalKanz 

 

 


