
 

• 
Klimopschool 

• 
Hoflaan 10 

• 
Mail: info@klimopschool.net 

Tel: 035 621 16 22 1217 EA Hilversum Site: www.klimopschool.net 
 

 

Maandbericht 

maart 2023 

 

 

Hilversum, maart 2023 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Hierbij het maandbericht maart. 

 

Algemeen 

Na een maand met heel veel zieken zijn we 

nu gelukkig weer rustig gestart in alle 

groepen. Fijn om iedereen weer te zien! 

De Coronamaatregelen zijn ook weer 

aangepast. Er hoeft niet meer getest te 

worden en met lichte klachten mag je naar 

school komen, zowel leerlingen als 

medewerkers. Wie echt ziek is blijft 

uiteraard thuis.  

Hierdoor kunnen we in de groepen weer 

goed aan het werk. In januari hebben we 

gescoord of de leerlingen hun doelen van 

het afgelopen half jaar gehaald hebben. We 

kunnen trots melden dat er hele goede 

resulaten zijn gehaald en scoren daarmee 

op of ruim boven landelijk gemiddelde. 

In alle groepen gaan ze de komende 

maanden werken aan het nieuwe 

cultuurthema: cultureel erfgoed. Er komen 

gastlessen, bezoekjes aan culturele 

instellingen en themalessen in de klas. Eind 

van het schooljaar komt er een 

tentoonstelling van alles wat we gedaan, 

geleerd en gemaakt hebben in de school.  

 

Personeel 

 

 
    

 

Na de vakantie  zijn er 2 nieuwe 

leerkrachten gestart op school. Het zijn juf 

Mieke van Vulpen en meester Jasper Swuts.  

Juf Mieke heeft al vele jaren 

onderwijservaring en heeft bewust gekozen 

voor een overstap naar het ZML onderwijs. 

Juf Mieke start vanaf 9 maart op de 

donderdagen in SO2, vanaf 1 april komt ze 

full-time en zal dan in meerdere groepen 

van het SO staan. 

Meester Jasper heeft ook al jaren 

onderwijsevaring, zowel voor de klas, als 

directeur en als adviseur voor de sectorraad 

GO (gespecialiseerd onderwijs). Hij wilde 

graag helpend zijn bij het lerarentekort en 

heeft zich daarom 1 dag vrijgeroosterd om 

in de groep te kunnen staan. Meester 

Jasper staat elke vrijdag in SO4 totdat juf 

Daphne weer hersteld is. 

 

Juf Daphne, juf Alieke en juf Jessica zijn 

alle 3 na de voorjaarsvakantie gestart met 

re-intergreren. Dit zijn nu nog enkele uren 

en nog niet voor de klas. We hopen dat het 

goed met ze gaat. 

 

Juf Miranda staat inmiddels weer een halve 

dag in de groep. Zij bouwt voorzichtig op 

naar hele dagen. 

 

 

 

 

 

Spelletjesmiddag 22 maart 

 

  

De spelletjesmiddag van 22 maart wordt 

een gezellige middag/avond waarbij 

leerlingen met hun ouders en 

broertjes/zusjes naar school komen. In alle 

groepen zijn leuke spelletjes te doen.  

 

 

 

 



 

We gaan er een vrolijke en gezellige 

middag van maken. U komt toch ook? 

17.00-19.00 uur Klimopschool.  

Er zal ook een klein hapje en drankje zijn 

omdat het rond etenstijd valt. 

 

       

 

 

Sociale veiligheidsregel maart 

Voor de maand maart 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 maart: 

“Ik houd mijn mond als er niets 

aardigs uitkomt” 

 

 

Belangrijke data 

 

Informatieavond 16+  

16 maart: 19.00-21.00 uur 

 

Spelletjesmiddag/avond 

22 maart 2023: van 17.00-19.00 uur 

 

Goede Vrijdag en Pasen 

7 april tot en met 10 april 

 

Koffieochtend ouders 

12 april van 09.00-11.00 uur 

 

Informatiemiddag overgang SO > VSO 

20 april  

 

Koningsspelen + lentefeest 

21 april 

 

Meivakantie 

22 april tot en met 7 mei 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 maart 2023 van Jeugd en 

Gezin Gooi en Vechtstreek. 

De vraag luidt: ‘Oudervoorkeur: Hoe ga 

je daarmee om?’ (zie bijlage). 

 

 

 

 


