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22 november2018 
Belangrijke data november en december 2018  

           
                5 december:  Sinterklaas op school 
              12 december:  Hoofdluiscontrole 
              20 december:  Kerstviering in de kerk 
              20 december:  Kerstdiner op school (let op andere schooltijden)  
              21 december:  Continurooster groep 3 t/m 8 
              22 december:  Kerstvakantie 

 

Sinterklaas op school 
Woensdag 5 december wordt het Sinterklaasfeest op school gevierd. Alle 
kinderen worden om 8.20 uur (!) in hun eigen klas verwacht met hun jassen 
aan. Het zou fijn zijn als ouders zo snel mogelijk de school willen verlaten, 
zodat er op tijd kan worden begonnen met het programma. We ontvangen 
Sinterklaas buiten. Wij vragen ouders op gepaste afstand, achter het 
opgehangen afzetlint mee te kijken, naar de aankomst.  
Sint in de onderbouw (groepen 1 t/m 4)  
De kinderen hoeven deze dag geen eten en drinken mee te nemen voor de 

kleine pauze. Daar wordt voor gezorgd.  
Donderdag 6 december mogen de kinderen één cadeautje mee naar school nemen om over 
te vertellen. 
Sint in de bovenbouw (Groepen 5 t/m 8) 
In de aanloop naar het Sinterklaasfeest toe, zijn er door de leerlingen in de bovenbouw 
inmiddels al lootjes getrokken ter voorbereiding op het bedenken en het maken van een 
surprise.  
De kinderen maken de surprises zelf, het is niet de bedoeling dat ouders dit doen. Bij de 
surprises geen kleine papiertjes, snippers en viezigheid. Op de surprise komt geen naam te 
staan. Zo blijft het een verrassing voor wie de surprise is gemaakt. De naam komt op de 
envelop waar het gedicht in zit. De envelop wordt met een plakbandje aan de surprise 
bevestigd maar met de naam niet direct zichtbaar. De groepen 7 en 8 gebruiken een 
schuilnaam, de groepen 5 en 6 niet. 
Het gedichtje bestaat uit minimaal 4 regels, het liefst langer. Het gedicht eindigt met 
‘Groetjes van Sint en Piet’.   
Het budget voor een cadeautje is € 3.50.  
De surprises worden op dinsdag 4 december om 13.00 uur of om  15.15  uur 
meegenomen/gebracht naar school. Van 15.15 uur tot 15.45 uur is er gelegenheid om in de 
groepen 5 t/m 8 naar de surprises te kijken. 
 

Kunstwerk 
Wij, Melanie en Jaylinn uit groep 7b, hebben een kunstwerk gemaakt omdat de school dit 
jaar 40 jaar bestaat. We kwamen op het idee om alle juffen en meesters op 
een karton te plakken als een soort collage. We besloten na het zien van de 
foto’s dat we maar een paar leerkracht konden kiezen. Natuurlijk hoort 
meester Paul erbij en onze ….eigen juf Cleo. We vonden het heel leuk om te 
maken maar vooral het verscheuren van verschillende vakken was leuk. We 
hebben besloten het cadeau te doen aan school.  
Wilt u het kunstwerk bewonderen? Het hangt in de gang bij de 
lerarenkamer. 
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Conciërge  
Klippeholm heeft weer een conciërge. Sinds 15 november is de heer Mohammed Mestour 
op maandag en woensdag bij ons op school komen werken om diverse werkzaamheden te 
verrichten. We zijn als team heel blij en heten de heer Mestour van harte welkom. 
 

Sinterklaastheater in ’t Kattegat 

Jeugdtheatergroep Tikkie presenteert: 
“Het naaiatelier van Sinterklaas”  
Zaterdag 1 december van 11.30 uur tot 12.30 uur. 
(’t Kattegat is om 11.15 uur open). 
Entree € 2,00 (incl. wat lekkers en drinken). 
Na afloop van de voorstelling kun je nog met Sinterklaas op de foto.  
Je kunt de Pieten helpen door nieuw pak te ontwerpen!  
Haal nu je kleurplaat op in ’t Kattegat. 
Wijkcentrum ’t Kattegat 
Skagerrak 328, 2133 DX Hoofddorp 
kattegat@maatvast.nl 
Bijgesloten de flyer met de Kerstactiviteiten in ‘t Kattegat. 
 
Vakantierooster schooljaar 2018-2019 
Kerstvakantie   22-12-2018 t/m 06-01-2019 
Voorjaarsvakantie  16-02-2019 t/m 24-02-2019 
Goede vrijdag   19-04-2019 
Pasen    20-04-2019 t/m 22-04-2019 
Koningsdag   27-04-2019 
Meivakantie   19-04-2019 t/m 05-05-2019 
Hemelvaart   30-05-2019 
Pinksteren   09-06-2019 t/m 10-06-2019 
Zomervakantie   13-07-2019 t/m 25-08-2019* 
*12-07-2019 zijn de leerlingen ’s middags vrij 
 
Studiedagen schooljaar 2018-2019 (de leerlingen zijn vrij) 
Donderdag   14 februari 
Woensdag   3 april 
Maandag   3 juni 
 
Didactische dagen (de leerlingen zijn vrij) 
Vrijdag    15 februari 
Dinsdag    11 juni 
 
Continurooster 
Vrijdag                                  21 december 
Voor de groepen 1/2         8.30 uur tot 11.45 uur 
Voor de groepen 3 t/m 8  8.30 uur tot 14.00 uur  
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