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NIEUWSBRIEF 2022  
Nieuwsbrief 02: december 2022 
Deze nieuwsbrief kunt u terugvinden op onze website www.klimopschool.nl 
 

Vanuit de directie 
 
Beste ouders, verzorgers, 
 
2022 is bijna ten einde. 
Zo aan het einde van het jaar blikken we terug en kijken we vooruit. 
Trots zijn we op alles wat we met elkaar gerealiseerd hebben in 2022, met de kerstmarkt als 
mooie afsluiting van het jaar! 
In juli hebben we 28 leerlingen mogen uitzwaaien. Samen met u als ouder hebben wij uw kind 
succesvol begeleid hebben naar een mooie arbeidsplek in de dagbesteding of in het 
bedrijfsleven. Een grote stap naar een volgende fase in het leven.  
Nieuwe leerlingen en hun ouders hebben we mogen verwelkomen na de zomervakantie. Zij staan 
aan de voet van hun VSO periode en de meesten hebben hun draai inmiddels helemaal gevonden. 
Daarnaast is er ontzettend hard gewerkt aan allerlei ontwikkelingen en we hebben nog veel meer 
plannen samen met het Asteria College.  
Dit alles hebben wij beschreven in ons jaarplan VSO Atalant 2023 wat wij in januari delen met onze 
medezeggenschapsraad. 
Via parro en in onze nieuwsbrieven zullen wij u steeds blijven informeren over alles waar we mee 
bezig zijn. 
Nu wordt het tijd om even te onthaasten. De kerstvakantie staat voor de deur. 
Wij u alvast hele fijne feestdagen en graag tot ziens in het nieuwe jaar! 
 
Een hartelijke groet namens het hele VSO-team, 
 
Marieke van Eersel 
Directeur VSO Klimopschool 
 

Om alvast in de agenda te schrijven 
 
VAKANTIE: 

▪ A.s. vrijdag 23 december zijn de leerlingen om 12.00 uur vrij 
▪ Kerstvakantie: 26 december t/m 06 januari 
▪ Voorjaarsvakantie: 20 februari t/m 24 februari 

 
STUDIEDAGEN: 

▪ Donderdag 02 februari 
Let u erop dat u zelf uw kind afmeldt bij de taxicentrale! 
 

ACTIVITEITEN: 
• Naschoolse activiteiten blok 2 woensdag 25 (ipv 18) januari t/m woensdag 1 maart 

http://www.klimopschool.nl/
http://www.atalant.nl/
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• Atalant restaurant   maandagavond 23 januari 
• Oudergesprekken   30 januari – 03 februari 
• Open middag     woensdag 15 februari 

 
Kerstmarkt VSO Atalant 

 
Wat een grote opkomst en gezelligheid tijdens onze 
kerstmarkt. Er is de afgelopen periode ontzettend hard 
gewerkt door de leerlingen en het team om deze avond tot 
een succes te brengen. En dat allemaal voor het goede 
doel: Het vergeten kind. 
 
De opbrengst van deze avond is: € 1500 ,- Een prachtig 
resultaat!  
Wij willen u heel hartelijk bedanken voor uw komst en uw 
bijdrage. Hopelijk heeft u  er net zo van genoten als wij. 
 

 
 

Resultaten enquête n.a.v. ouderavond 21 november 
 
Wij willen alle ouders bedanken die de moeite hebben genomen om onze enquête in te vullen. Wij 
hechten veel waarde aan uw feedback en nemen dit ook weer mee in het organiseren van een 
volgende ouderavond.  
Een mooie reactie van ouder, hier doen we het voor! 
 
Het stukje seksuele ontwikkeling van de GGD vond ik wel erg algemeen. Ik miste het stuk, waar je juist naar 
zoekt, een kind/ puber met een verstandelijke beperking. Het contact met andere ouders vond ik waardevol 
en ook het eten biedt mooie kansen op sociaal gebied. De hele avond was enorm goed verzorgd en de 
betrokken, warme inzet en de waarde die jullie hechten aan contact met ons als ouders was straalde er 
overduidelijk van af! We willen jullie heel hartelijk bedanken en complimenteren met het mogelijk maken 
van deze avond die vast en zeker veel tijd heeft gekost qua voorbereidingen. Als laatste had het momentje 
met de stands van mij wel ietsje langer mogen duren..... Maar vooral heel hartelijk bedankt, het is heerlijk 

om te ervaren dat er mensen om je heen staan met hart♡ voor je kind!! 
 
 

http://www.klimopschool.nl/
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Naschoolse activiteiten 
 
Waarom Naschoolse Activiteiten? Elk kind heeft talent, maar niet alle kinderen zijn zich daarvan 
bewust. Wij willen door de naschoolse activiteiten onze leerlingen de kans bieden om hun eigen 
talenten te ontdekken en te kijken wat bij ze past 
 
Het eerste blok naschoolse activiteiten is ten einde en was weer een groot succes! Leuk dat er 
zoveel leerlingen aan deelnamen. Blok 2 gaat in januari van start. U ontvangt de folder na de 
kerstvakantie. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medezeggenschapsraad 
 
Er is een plek vrijgekomen in de MR voor een  enthousiaste, betrokken ouder/verzorger.   
Je hoeft echt geen onderwijsexpert te zijn, met gezond verstand, hart voor de school, een open 
mind en wat inzet kom je een heel eind!   
 
Als lid van de MR namens de ouders ben je snel en goed op de hoogte van actuele ontwikkelingen 
in het onderwijs in de regio.   
Praat en beslis je graag mee over belangrijke ontwikkelingen in het onderwijs van uw zoon of 
dochter?   
Dan is de MR vast iets voor jou! Meld je gerust aan door een mail te sturen naar r.liere@ozeo.nl 
(secretaris van de MR). 
Meer informatie leest u in de bijlage. 
 

Arbeidsoriëntatie 
 
Afgelopen periode zijn de leerlingen in de leeftijd 12 – 14 jaar op arbeidsoriëntatie geweest. Een 
mooie kans om te kijken bij verschillende uitstroomplekken. Paardoes, de Kringloop en de 
Onderneming zijn bezocht. Mooie locaties die verwondering en enthousiasme opriepen.  
 

Wij wensen u fijne feestdagen en graag tot ziens in het nieuwe 
jaar! 
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