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5 juli 2018 

Belangrijke data juli 2018 
10 juli:  leerlingen gaan kijken bij hun nieuwe leerkracht 
11 juli:  leerlingen groep 2 gaan extra kijken in groep 3 
16 juli:  rapport mee 
16 juli:  afscheidsavond groep 8A 
17 juli:  afscheidsavond groep 8B 
20 juli:  alle leerlingen om 11.45 uur vrij 
23 juli:  begin zomervakantie 
 

Etui 
Afgelopen schooljaar hebben de leerlingen uit groep 3 tot en met 8 voor het 
eerst gewerkt met een zelfuitgezochte etui en andere materialen. Tijdens de 
evaluatie is gebleken dat dit een positief effect heeft gehad: de leerlingen 
hebben materialen gekozen die zij leuk vinden en zijn over het algemeen ook 
veel zuiniger op hun eigen spullen.  
Ook in schooljaar 2018- 2019 wordt deze aanpak verder doorgezet.  
Wij vragen u deze materialen de eerste schooldag aan uw kind mee te geven. Het verzoek 
hierbij is om te kiezen voor een degelijke, ruime etui (standaard formaat) waar voldoende 
inhoud in past. De etui die afgelopen schooljaar is meegenomen naar school, blijft op school 
en wordt door de huidige leerkracht doorgegeven naar de volgende groep.  
Mocht er een reden zijn waardoor het niet lukt om onderstaande materialen aan te 
schaffen, dan horen wij dit graag voor de zomervakantie via info@klippeholm.nl (Wilt u dan 
even de naam en groep van uw kind vermelden?). Wij bieden dan als school het basispakket 
aan en zorgen ervoor dat dit na de zomervakantie klaar ligt in de klas van uw kind.  
Alvast bedankt! 

 

 

 

Materialen Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8 

Etui X X X X X X 

Gum X X X X X X 

Kladblok  X X X X X 

Huiswerkmap (A4 
formaat met drukker of 
elastiek) 

 
 

X X X X 

Multomap (23-rings)          X  X X X 

Tabbladen (10 stuks)          X X X X 

Puntenslijper (gesloten)   X X X X 

Agenda      X 

Rekenmachine      X 

mailto:info@klippeholm.nl
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjtpteHn67UAhXRZ1AKHWYbArkQjRwIBw&url=http://gr.depositphotos.com/5176496/stock-photo-pencil-shavings.html&psig=AFQjCNFe2ih02a6soif8vc0144BhTUYT-g&ust=1497011079644114
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Gymspullen 

Bij de afronding van het schooljaar en de start van het nieuwe schooljaar willen wij u ook 
vast wijzen op de gymspullen die elke leerling uit groep 3 t/m 8 bij zich heeft.  
Wilt u zorgen voor (goed passende) stevige sportschoenen, sportkleding en een handdoek/ 
badslippers voor tijdens het douchen? Alvast bedankt!  
 

Adviseringprocedure PO-VO (primair onderwijs-voortgezet onderwijs) 
Klippeholm  
(Inclusief informatie over de afschaffing van de Entreetoets in groep 7) 
Over een paar weken nemen wij, net als elk jaar, afscheid van groep 8. Zij zullen 
zich vanaf volgend schooljaar verspreiden over de verschillende voortgezet 
onderwijs scholen binnen en soms zelfs buiten de Haarlemmermeer.  

Om een advies te kunnen geven over welk niveau het best passend is bij uw kind, volgen wij 
vanaf groep 6 een procedure. Deze procedure is tot stand gekomen door wettelijke kaders, 
uniformiteit binnen de stichting ‘Meer Primair’ en ervaring van team Klippeholm. 
Vanaf groep 6 betekent dit ‘Oriëntatie op het voortgezet onderwijs’. Dit gebeurt vooral 
achter de schermen. Er wordt gekeken naar waar we staan met uw kind en welke doelen we 
willen gaan bereiken. Deze oriëntatie zal met u en uw kind besproken worden een aantal 
weken voor de zomervakantie. 
In groep 7 wordt er hard gewerkt om uiteindelijk in mei/juni tot het ‘Vooradvies voortgezet 
onderwijs’ te komen. Dit vooradvies wordt bepaald door middel van uitstroomscores (naar 
aanleiding van de cito uitslagen vanaf groep 6) en leerling profielen passend bij de diverse 
onderwijsniveaus. Over het vooradvies volgt een gesprek, dat u samen met uw kind en de 
leerkracht groep 7 voert. In dit gesprek zullen tevens met elkaar twee doelen worden 
geformuleerd om extra aandacht aan te geven in groep 8.  
Tijdens het startgesprek in groep 8 komen we terug op deze doelen en het vooradvies. In 
begin groep 8 wordt er een algemene informatieavond georganiseerd op Klippeholm, 
waarvoor u met uw kind uitgenodigd zult worden. Deze avond wordt meestal verzorgd door 
brugklascoördinatoren van het VO. Het definitieve adviesgesprek, wederom naar aanleiding 
van uitstroomscores en profielen, vindt plaats in januari/februari. Deze adviezen zijn vooraf 
besproken met de leerkrachten die de leerlingen gehad hebben in groepen 6, 7, 8 en met de 
intern begeleider. 
Door deze uitgebreide procedure zijn wij tot de conclusie gekomen dat het maken van de 
Entreetoets in groep 7 dubbelop is. Vanaf schooljaar 2018-2019 zullen de leerlingen van 
groep 7 deze toets dan ook niet meer maken. 
Aan het begin van het schooljaar ontvangt u van elke groep een informatiegids. De 
leerkrachten van de groepen 6 t/m 8 zullen hierin de procedure van de desbetreffende 
groep nog eens toelichten. Voor eventuele vragen kunt u terecht bij Onderwijs Team 
coördinator 7-8: Wendy Wagenaar. 
 

Ouderbetrokkenheid 
Onlangs heeft het team het beleid over de ouderbetrokkenheid geëvalueerd. Daarbij 
is wederom geconcludeerd dat we de samenwerking en ontmoeting met onze ouders zeer 
belangrijk vinden. De ‘wegbrengregels’ van de hoogste groepen lijken hier alleen niet goed 
bij aan te sluiten. Vanaf heden mogen alle ouders dan ook mee naar binnen wanneer zij hun 
kind naar school/de groep brengen. Er wordt geen onderscheid meer gemaakt in leeftijd en 
leerjaar. Natuurlijk wel het verzoek niet te lang in school te blijven ‘hangen’, zodat de lessen 
tijdig kunnen starten, alvast hartelijk dank. 
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VakantieBieb 

E- books voor het hele gezin met de VakantieBieb! Dankzij de VakantieBieb blijven 
duizenden kinderen in de zomer doorlezen. Dat is een geweldige ontwikkeling, want 
doorlezen in de zomer voorkomt een terugval van het AVI‐niveau. De VakantieBieb 
stimuleert kinderen om te lezen tijdens de zomervakantie en biedt e‐books aan voor het 
hele gezin. De app is te downloaden in de App Store en de Google Play Store en is een 
zomercadeautje van de Bibliotheek. U hoeft hiervoor geen lid te zijn. Van 1 juli tot en met 31 
augustus kunnen zowel uw kinderen als uzelf genieten van meer dan 60 e‐books.  
Winactie  
Om het lezen deze vakantie extra leuk te maken voor uw kinderen, maken ze kans op een 
iPad mini door uit te leggen wat hun favoriete e‐book uit de VakantieBieb is en waarom. 
Informatie over deelname en spelvoorwaarden vindt u op www.vakantiebieb.nl  

Lekker lezen in de vakantie? Met de VakantieBieb neem je ruim 60 e-books overal mee naar 

toe. De VakantieBieb is het zomercadeautje van de Bibliotheek. 

                                                             
                                                                   www.vakantiebieb.nl 

 

                                                                 VakantieBieb | online Bibliotheek                                                                           

 
Mad Science zomerkamp, goed idee! 
Geen dag is hetzelfde bij het WEIRD programma van Mad Science. Leer hoe je met huis-tuin-

en keuken materialen de leukste chemische reacties kan opwekken. Experimenteer bij het 

aaseter jachtspel met je kennis van de dierenwereld. Ontrafel als jonge astronaut de 

mysteries van het zonnestelsel en ontdek hoe het menselijk lichaam functioneert. 

Het worden weer waanzinnige dagprogramma's met veel experimenten en gezelligheid. 

Lekker veel doen staat voorop, want je leert het meest wanneer je plezier maakt en zelf 

ontdekkingen doet. We gaan volop aan de slag met wetenschap en techniek en natuurlijk 

gaan we ook naar buiten om te spelen en te experimenteren. 
Schrijf nu in voor een week vol activiteiten, ontspanning en experimenten! 
PRAKTISCHE INFORMATIE 

 Van 23 juli t/m 30 augustus 

 Van 9:00 tot 16:00 uur 

 Vier dagen met een eigen thema 

 Op diverse gave locaties 

 Professionele begeleiding 

 Voor kinderen van 7 t/m 11 jaar 

 Inclusief lunch 

 Inclusief experimentjes voor thuis 
Bekijk het digitale magazine 
DE LOCATIES 

 Amstelveen - Bibliotheek Amstelveen Stadsplein + De Boswinkel 

 Amsterdam - Boerderij Westerpark + Zimmerhoeve 

 Castricum - De Hoep 

 Cruquius - Museum De Cruquius 

 IJmuiden - BRAK! i.s.m. Pieter Vermeulen Museum 

 Hoofddorp - Bibliotheek Hoofddorp Floriande 

 Naarden - Nederlands Vesting Museum 

 Loosdrecht - Bibliotheek Wijdemeren 

 

http://www.vakantiebieb.nl/
http://www.vakantiebieb.nl/
http://www.vakantiebieb.nl/
https://inschrijven.mad-science.nl/
http://magazine.mad-science.nl/zomerkamp
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Summer Partydisco in ’t Kattegat 
Op vrijdag 13 juli is er Summer Partydisco in wijkcentrum ’t Kattegat.  
Voor de groepen 3 t/m 8 van 19.00 uur tot 21.00 uur  
Het kind met de mooiste outfit wint een prijs! 
Entree € 1,50 ( incl. één limonadedrankje).  
Consumpties apart verkrijgbaar. 
Muziek o.l.v. DJ Niels. 
 

Kinderactiviteitenweek in ’t Kattegat 

In de week van 23 juli t/m 27 juli 2018 wordt in wijkcentrum ’t Kattegat een  
activiteitenweek voor kinderen georganiseerd. 
Een week vol leuke activiteiten, o.a. : cup cakes maken, knutselen, sjoelen,  
E-gamen, timmeren, rad van avontuur, trampoline, dierenambulance, darten,  
Meerdance en Playbackdisco, voor jongens en meisjes van 6 t/m 12 jaar  
(4-5 jarigen onder begeleiding).  
Voorinschrijving verplicht bij ’t Kattegat (vol is vol). Minimaal 24 uur van tevoren 
(voor maandag 23 juli: uiterlijk vrijdag 20 juli vóór 13.00 uur). 
Entree: € 3,50 (incl. lunch, ijs en popcorn). 
Tijd:       10.00 uur tot 16.00 uur 
Waar:    Wijkcentrum ’t Kattegat 
 Skagerrak 328 
 2133 DX  Hoofddorp  

 

 
Vakantierooster schooljaar 2017-2018 
Zomervakantie   21 juli t/m 2 september 2018* 
    *20-07-2018 zijn de leerlingen ’s middags vrij  
Vakantierooster schooljaar 2018-2019 
Hieronder vindt u het vakantierooster voor het schooljaar 2018-2019. Studiedagen voor schooljaar 
2018-2019 volgen nog.  

 
Herfstvakantie   20-10-2018 t/m  28-10-2018 
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 
 


