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NIEUWSBRIEF 2022  
Nieuwsbrief 01: oktober 2022 
Deze nieuwsbrief kunt u terugvinden op onze website www.klimopschool.nl 
 

Vanuit de directie 
 
Beste ouders, verzorgers, 
 
De herfstvakantie staat alweer voor de deur. Wat is de afgelopen periode voorbij gevlogen en wat 
heeft iedereen snel zijn weg gevonden. 
Het is mooi om te zien dat veel leerlingen die voor het eerste jaar op het VSO zitten, zich zo snel 
thuis voelen en gewend zijn geraakt in hun nieuwe klas en in het nieuwe schoolgebouw.  
 
Samen met onze collega’s van het Asteria College zijn we intensief bezig om onze inhoudelijke 
samenwerking steeds verder vorm te geven.  
Wij zijn trots op hoe dit verloopt! 
Zo organiseren wij samen activiteiten voor alle leerlingen binnen VSO Atalant en delen wij onze 
kennis en ervaring met elkaar binnen werkgroepen, studiedagen en intervisie ten goede van al 
onze leerlingen. Meer over onze activiteiten leest u verderop in deze nieuwsbrief. 
 
Helaas zien we ook weer een lichte stijging in het aantal Corona besmettingen onder onze 
leerlingen en personeel. Er heerst er een gezonde alertheid met betrekking tot het Coronavirus 
en wij blijven u daarbij hard nodig hebben. 
Wij willen u vriendelijk verzoeken bij Corona gerelateerde klachten de zelftest af te nemen bij uw 
zoon of dochter en de maatregelen in acht te nemen. 
 
Het belangrijkste is dat iedereen gezond mag blijven en dat we ons onderwijs kunnen 
continueren. We hopen uitval zoveel als mogelijk te kunnen voorkomen. 
Iedere school is verplicht per 1 oktober een draaiboek te hebben met daarin maatregelen die 
ingezet worden wanneer het aantal besmettingen toeneemt. Dit draaiboek hebben wij ook 
gemaakt en is goedgekeurd door de MR. U kunt dit draaiboek binnenkort terug vinden op onze 
website. 
 
 
Voor nu wensen wij u een hele fijne en ontspannen herfstvakantie toe! 
 
Een hartelijke groet namens het hele VSO-team, 
 
Marieke van Eersel 
Directeur VSO Klimopschool 
 
 
 
 

http://www.klimopschool.nl/
http://www.atalant.nl/
http://www.klimopschool.nl/
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Om alvast in de agenda te schrijven 

 
VAKANTIE: 

▪ Herfstvakantie: 24 t/m 28 oktober  
▪ Kerstvakantie: 26 december t/m 06 januari 

 
STUDIEDAGEN: 

▪ Dinsdag 08 november 
Let u erop dat u zelf uw kind afmeldt bij de taxicentrale! 
 

ACTIVITEITEN: 
• Start naschoolse activiteiten  donderdag 10 november 15.45 – 16.00 uur (6x) 
• Toetsweek    maandag 14 november t/m vrijdag 18 november 
• Ouderavond    maandag 21 november 
• Sinterklaas    vrijdag 2 december 
• Kerstmarkt     woensdagavond 21 december 

 
Atalant restaurant 

 
Maandag 3 oktober hebben we het eerste Atalant restaurant gehad.  Onder begeleiding van 
vakkundig personeel heeft een groep van 15 leerlingen een echt restaurant neergezet! Mensen 
uit de buurt, kennissen en familie hebben genoten van een serieus driegangen menu. Een 
fantastische ervaring! Dank voor alle mooie complimenten en recensies die wij in ons 
gastenboek hebben ontvangen. 

Het restaurant is dit jaar 5 keer geopend. Iedere avond staat er een andere wereldkeuken 
centraal. Deze keer stond de Franse keuken centraal. 

Twee weken voor ieder restaurant komt er een uitnodiging waar u op in kunt schrijven via de 
administratie van de school. 
 

Studiedag 10 oktober en 08 november - Vlaggensysteem 
 
Op deze twee studiedagen volgt het hele team van VSO Atalant de training Vlaggensysteem. 
 
Het Vlaggensysteem stimuleert gezond seksueel gedrag en draagt bij aan het voorkómen en 
terugdringen van seksueel grensoverschrijdend gedrag onder kinderen en jongeren. Het biedt 
professionele opvoeders handvatten om seksueel gedrag adequaat te beoordelen, het 
bespreekbaar te maken en om gepast te reageren. Naast de lessen seksuele vorming in de klas, 
geeft Anita Smit (onze psychodiagnostisch medewerker) ook nog aparte meiden- en 
jongenstraining voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben op dit gebied. Dit kan ook 
altijd op verzoek van ouders / verzorgers. 

http://www.klimopschool.nl/
http://www.atalant.nl/
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Bijna alle ouders vinden de seksuele opvoeding van hun kinderen belangrijk. Maar er zijn ook 
situaties die lastig zijn! Zo is het soms ingewikkeld om in te schatten op welke leeftijd je wat 
kunt bespreken en welk gedrag past bij een bepaalde leeftijd. Zeker voor kinderen met een 
ontwikkelingsachterstand is dit moeilijk.  
Ook is het soms lastig om te achterhalen wat de norm is: welk gedrag is gezond en welk gedrag 
is dat niet?  
Omdat wij dit thema schoolbreed onder de aandacht brengen, willen wij u hier als ouder / 
verzorger ook graag bij betrekken. Daarom hebben wij voor de ouderavond van 21 november een 
spreker uitgenodigd betreffende dit onderwerp.  
 
 

Ouderavond 21 november 
 
Deze week heeft u de uitnodiging meegekregen voor de ouderavond die wij maandag 21 
november voor alle ouders van VSO Atalant willen organiseren. Het belooft een gezellige en 
informatieve avond te worden. Het thema is  “De Gezonde School”. Tevens is het een mooie 
manier om andere ouders / verzorgers te ontmoeten. 
U heeft hierboven kunnen lezen dat er ook een lezing over Seksuele ontwikkeling zal zijn. 
 
Wij starten met een maaltijd die wij u aanbieden. Bereid door onze leerlingen en collega’s van het 
Atalant restaurant.  
 
Wij hopen op een grote opkomst! Vergeet niet om u aan te melden. 
 
 

Naschoolse activiteiten 
 
Vanaf donderdag 10 november willen wij zes weken lang iedere donderdagmiddag van 14.45 – 
16.00 uur verschillende naschoolse activiteiten voor onze leerlingen binnen VSO Atalant 
organiseren. Vorig schooljaar zijn wij hiermee gestart en dit was een groot succes. De folder met 
de verschillende activiteiten en het aanmeldstrookje zullen na de herfstvakantie meegegeven 
worden met uw zoon of dochter. Let op dat u zelf voor het vervoer dient te zorgen. 
 
 

Ouderraad 
 
De ouderraad is nu veelal vertegenwoordigd door ouders uit het SO. Het zou heel leuk en 
waardevol zijn wanneer er ook een aantal ouders namens het VSO willen deelnemen. Voor onze 
leerlingen in de leeftijd van 12- 20 jaar spelen er immers weer andere zaken. 
In de bijlage kunt u lezen wat de ouderraad zoals doet. Mocht u belangstelling hebben, stuur mij 
een berichtje : m.eersel@ozeo.nl 
 
 
 

http://www.klimopschool.nl/
http://www.atalant.nl/
mailto:m.eersel@ozeo.nl
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Leerlingenraad 

 
Ook dit jaar zal de leerlingenraad weer bij elkaar komen. Voor de herfstvakantie is de module 
vergaderen aangeboden in iedere klas en zijn de vertegenwoordigers voor de leerlingenraad 
gekozen. De eerste vergadering staat gepland na op 3 november. Deze zal in het teken staan van 
voorstellen en uitleggen wat de leerlingenraad doet. Ook wordt deze vergadering de voorzitter en 
notulist gekozen. De andere 4 vergaderingen dit schooljaar zullen gaan over de ideeën die 
leerlingen zelf aandragen en zaken waarover zij mogen meedenken en meebeslissen. 

 
 
De volgende nieuwsbrief ontvangt u in december. 

 
Team Klimopschool VSO 

http://www.klimopschool.nl/
http://www.atalant.nl/

