1 april 2020

Beste ouders en kinderen,
Vandaag op 1 april mag ik mij de nieuwe directeur van Klippeholm noemen, een
trots gevoel!
Ook raar, in deze periode waarin het Corona virus zo veel invloed heeft op ons
leven en we niet op school zijn voor het onderwijs.
We missen jullie en we horen hetzelfde terug, daarnaast missen de leerlingen
elkaar.
Graag leg ik even de focus op redenen waarom ik heel trots ben.
Trots omdat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Iedereen zo ongelooflijk zijn/haar best doet om het thuisonderwijs en het in Teams werken
te laten slagen. Leerkrachten, leerlingen en ouders!
De ICT-werkgroep van Klippeholm de school zo goed ondersteunt.
Het team de visie als beginpunt heeft genomen voor het thuisonderwijs.
Wij zo veel hartverwarmende berichten ontvangen.
Er zo veel begrip is voor de situatie, we moeten het allemaal 'leren'.
Er in deze tijd een nieuwe leerkracht, Juf Laure van der Velden, start voor onze
instroomgroep 1D. Zie haar stukje verder op.
Juf Wendy Wagenaar de functie Onderwijsteam coördinator 1-2 heeft overgenomen tot de
zomervakantie en dit achter de schermen al geruime tijd doet, fijn!
Juf Julia de donderdag extra in groep 8 werkt, zodat Juf Wendy haar nieuwe
werkzaamheden kan uitvoeren.
Het team gisteren met elkaar via Teams afscheid hebben genomen van onze fijne interimdirecteur Yvonne Sneekes.
De PaperKlip na twee weken weer ons middel is om (veel) informatie te communiceren.
En zo kan ik nog wel even doorgaan... En misschien doe ik dat de volgende PaperKlip ook wel
weer!

Bijgevoegd een brief vanuit Meer Primair over de verlenging van de maatregelen van de regering.
Het team is op dit moment hard aan de slag om na deze week het thuisonderwijs te kunnen
voortzetten. Aan het begin van volgende week zal er een nieuw ophaal moment worden
georganiseerd. Op vrijdag kunt u een bericht verwachten met alle informatie hier over.
Gezondheid gewenst en wees lief voor elkaar.
Dag allemaal!
Ps Wat een leuke foto's werden er gestuurd na de opdracht in het filmpje vanochtend! Ik hoop dat
jullie goed gekeken hebben naar de datum die jullie als bewijs erbij hadden 😉
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Afsluiten opdracht Klippeholm
Beste ouders,
Per 1 april stopt mijn overbruggingsopdracht op Klippeholm. Met ontzettend veel plezier ben ik
tussen oktober en april als directeur a.i. werkzaam geweest. Met ontzettend veel vertrouwen draag
ik de opdracht over aan Suzanne Hellings. Samen met het professionele team van Klippeholm gaat zij
verder, gedurende en na deze hectische tijd, met het leiden van deze mooie school. Vanaf de warme
ontvangst door het team, de leerlingen en hun ouders heb ik gezien met welke grote betrokkenheid
en plezier door velen aan deze school gewerkt wordt. Dat zie ik niet alleen maar ook de omgeving
van de school, dat blijkt wel aan de toestroom van nieuwe ouders met hun jonge kinderen. Ook de
samenwerking met interne en externe partners heb ik als zeer prettig ervaren. Waarvoor dank. In de
huidige periode waarbij we sociale afstand moeten en willen respecteren is geen tijd voor het
schudden van handen om u allen te groeten. Daarom groet ik u via deze weg en wens ik jullie
allemaal een goede en ook gezonde toekomst toe.
Met een zeer hartelijke groet,
Yvonne Sneekes

Even voorstellen
Vanaf 1 april werk ik in de instroomgroep 1D op Klippeholm. Ik kijk hier erg naar uit!
Graag stel ik mij aan u voor. Mijn naam is Laure van der Velden. Ik ben 26 jaar en
woon in Nieuw-Vennep samen met mijn vriend Mike en twee katten.
In mijn vrije tijd houd ik mij graag bezig met hockey, zwemmen en motorrijden. Ik
hockey inmiddels ruim 18 jaar en ben elke woensdagavond en zondag bij HC
Haarlem te vinden.
In 2018 ben ik afgestudeerd als leerkracht.
Tijdens mijn studie heb ik de specialisatie jonge kind gedaan. Werken met het jonge kind vind ik
geweldig. Ik vind het leuk om kinderen spelenderwijs nieuwe dingen te leren. Ik geniet elke dag van
de spontaniteit van het jonge kind.
Daarnaast houd ik heel erg van muziek en zingen. Dit doe ik dan ook graag met de kinderen!
Ik hoop u snel op school te mogen ontmoeten!
Met vriendelijke groet,
Laure van der Velden

Mededeling vanuit directie
Doorgeven zieke leerlingen
In deze periode waarin veel mensen ziek zijn, willen wij het ook graag weten als uw kind ziek is. Wilt
u dit melden aan de leerkracht van uw kind? Wilt u het ook weer laten weten als uw kind is
hersteld? Positief op Corona geteste besmettingen van leerlingen, ouders en naaste familieleden
graag melden bij de leerkracht en de directie: directie@klippeholm.nl.
Opvang op school
Als u ook gebruik wilt maken van opvang op school omdat u of uw partner een vitaal beroep heeft
en u daardoor niet zelf overdag de opvang kunt regelen, kunt u dit vanaf woensdag 1 april uiterlijk
24 uur van tevoren melden aan school door een mail te sturen naar meikmans@klippeholm.nl
Vermeld in de mail uw naam, naam van uw kind, uw beroep en de dag(en) waarop u opvang nodig
heeft. Juf Margreet neemt dan telefonisch contact met u op.
Het lenen van een Chromebook
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Op school hebben wij nog een beperkt aantal Chromebooks die leerlingen kunnen lenen om thuis
het schoolwerk te maken. Dit is alleen bedoeld voor situaties waar het écht nodig is. Wij vertrouwen
op ieders inzicht. Als u daarvan gebruik wilt maken, kunt u een mail sturen naar ict@klippeholm.nl.
Vermeld daarin uw naam en de naam van uw kind(eren). Meester Dennis neemt vervolgens contact
met u op om een afspraak te maken voor het ophalen van een Chromebook en het tekenen van een
uitleen-overeenkomst.
Van de intern begeleider
We merken op school dat ouders enorm hun best doen om hun werk en het afstandsonderwijs goed
te combineren. Dit vraagt heel veel van iedereen en daar zijn we ons op school heel goed van
bewust. We kunnen ons voorstellen dat u tegen problemen kunt aanlopen en denken graag met u
mee. In deze periode kunnen u gedrags- of leerproblemen opvallen, waar u hulp bij nodig heeft. Of u
kunt merken, dat er problemen in de opvoeding zijn, waar u over wilt praten. Wij willen u vragen om
contact op te nemen met de leerkracht als u zorg heeft om uw kind. De leerkracht kan dan indien
nodig contact opnemen met de Intern Begeleider. Met elkaar kunnen we dan kijken wat er nodig is
en wat er kan op dit moment. Juist in deze tijd is het extra belangrijk om zorgen met elkaar te delen
en proberen te voorkomen dat de druk te groot wordt. Wij gaan zoals altijd vertrouwelijk om met
alle informatie die u met ons deelt.

Mededelingen vanuit Lezen en Bibliotheek
Nu we wat minder uit huis zijn en meer thuisblijven, is het heerlijk om ontspannen een boek (voor)
te lezen. Helaas zijn de fysieke bibliotheken gesloten, maar gelukkig zijn er nog voldoende andere
mogelijkheden om te lezen. Bijvoorbeeld door een digitaal boek te lezen. In de bijlagen zijn een
aantal tips opgenomen voor verschillende leeftijdscategorieën. Ook een luisterboek kan een goed
idee zijn. We brengen graag deze actie onder de aandacht:
https://www.bol.com/nl/m/thuisblijvertjes/
Voor alle kinderen geldt dat het belangrijk is om dagelijks te blijven oefenen met lezen om hun
leesniveau op peil te houden en stagnatie te voorkomen.

Mededelingen vanuit Meerwaarde
In de bijlage vindt u een vergrote versie van dit kaartje van Meerwaarde.

Vakantierooster schooljaar 2019-2020
Goede Vrijdag
Pasen
Koningsdag
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

10-04-2020
11-04-2020 t/m 13-04-2020
27-04-2020
25-04-2020 t/m 10-05-2020**
21-05-2020 t/m 24-05-2020
30-05-2020 t/m 01-06-2020
04-07-2020 t/m 16-08-2020*
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*Leerlingen ’s middags vrij
03-07-2020 zijn de leerlingen ’s middags vrij
Studiedagen schooljaar 2019-2020
Dinsdag
Vrijdag

21-04-2020 deze studiedag vervalt
29-05-2020

Didactische dagen
Dinsdag

02-06-2020

Continurooster**
Vrijdag
**Voor de groepen 3 t/m 8
Voor de groepen 1/2

24-04-2020
8.30 uur tot 14.00 uur
8.30 uur tot 11.45 uur (dit zijn de reguliere schooltijden)
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