1 juli 2021

Van Juf Suzanne
Fijn dat je er bent!
Beste ouders,
Nog een ruime week... en dan zullen we op vrijdag 9 juli gaan aftellen in de klassen en begint de
vakantie om 11.45 uur voor alle leerlingen!
Een bewogen jaar, waar ik met trots op terugkijk. Het was af en toe best spannend en moesten we
een beroep doen op ieders flexibiliteit, terwijl het leven voor velen al uitdagend genoeg is/was.
Mijn dank voor het vertrouwen of de opbouwende feedback om samen te kijken wat de
mogelijkheden waren.
Ik ben mij ervan bewust, dat veel ouders afgelopen jaar nauwelijks tot eigenlijk niet in de school zijn
geweest. Daarnaast kan ik mij voorstellen dat u zich afvraagt hoe onze mooie visie, mede opgezet
door ouders, nog steeds gestalte krijgt in ons onderwijs.
We hopen in het nieuwe schooljaar elkaar weer 'in real life' te ontmoeten en te zeggen: Fijn dat je er
bent! Daarnaast kon u vorige keer in 'Klippeholm in ontwikkeling' in de PaperKlip lezen over het
onderdeel uit onze visie: Bewegend Leren. Voor meer, houd deze rubriek in de gaten komend
schooljaar.
Hoe alles zal zijn na de zomervakantie weten we nog niet. Meer Primair is dit alvast aan het
voorbereiden en het is afwachten hoe alle ontwikkelingen betreft Corona zullen zijn. Ik houd u op de
hoogte.
Ouderbetrokkenheid staat in ieder geval met hoge prioriteit in ons Jaarplan 2021-2022, zodat we het
werken in de kerntriade (kind-ouders-school) kunnen intensiveren. Uiteraard, binnen alle
mogelijkheden.
Het integraal Jaarplan met daarin het Jaarprogramma Nationaal Programma onderwijs is vorige
week gepresenteerd aan onze MR en deze week aan het bestuur. Onze formatie is compleet en de
onderwijsteams zijn begonnen te kijken naar volgend schooljaar, hoe alle (extra) middelen goed in te
zetten. Een flinke klus nog even, maar door het constructieve overleg op verschillende plekken in de
organisatie heb ik vertrouwen in dit proces. In de brief groepsindeling vorige week was al te lezen
hoe de extra middelen worden ingezet op het gebied van personeel. Daarnaast worden voor alle
groepen 'De gouden weken' boeken aansluitend bij de Kanjertraining aangeschaft, alsmede het
analyseprogramma Leerling in beeld en wordt er een extra investering gedaan op het gebied van
ICT-hardware.
Afgelopen vrijdag maakten na school, onze nieuwe leerlingen die vier jaar worden in juli, augustus
en september kennis met hun juf in de kleutergroepen. Vanmiddag is dit gebeurt met de hele school
en onze zij-instroom leerlingen. Spannend en ook heel leuk: Bijgevoegd de lokaalindeling voor
volgend schooljaar.
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Nog een ruime week... fijn afronden en vooruitkijken! Ik zal u vrijdag 9 juli nog groeten uiteraard via
Parro én houd de post in de gaten...

Gezondheid gewenst en met vriendelijke groet,
Suzanne Hellings
Directeur RKBS Klippeholm

Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad Meer Primair
De GMR van Meer Primair is op zoek naar een nieuw lid voor de oudervertegenwoordiging. De GMR
vergadert, adviseert en stemt in met zaken die van belang zijn voor alle scholen, medewerkers en
ouders.
De GMR: Wat doen we?
De GMR is een wettelijk orgaan binnen een scholenorganisatie en heeft wettelijke bevoegdheden
om invloed te kunnen uitoefenen op besluiten die het stichtingsbestuur van plan is te nemen. De
GMR van Meer Primair vertegenwoordigt de bovenschoolse belangen van kinderen, ouders en
medewerkers van bij Meer Primair aangesloten scholen. De GMR van Meer Primair stelt zich als een
gelijkwaardige en kritische partner van het CvB op ten aanzien van beleidsvorming op financieel,
organisatorisch, en onderwijskundig gebied. Op gezette tijden vergadert de GMR met het College
van Bestuur. Een tot tweemaal per jaar is er een overleg met de Raad van Toezicht.
Wie zoeken wij voor de GMR?
De GMR bestaat momenteel uit 10 leden: 5 personeelsleden, en 5 ouders, waarvan 1 aan het einde
van het jaar afscheid neemt. Iedereen die geïnteresseerd is in het reilen en zeilen van onze Stichting
en scholen en die actief wil meepraten, meedenken en meedoen is welkom om zich verkiesbaar te
stellen. Wij zoeken een nieuw lid die zijn of haar mening met anderen wil delen, kennis kan
inbrengen en actief meedoet.
Kandidaatstellen en verkiezingen
Herken jij je in bovenstaande en wil je ook een bijdrage leveren aan Meer Primair via de GMR? Wij
nodigen je van harte uit om je kandidaat te stellen! Meld je voor 9 juli 2021 aan via e-mailadres
gmr@meerprimair.nl. Stel je daarin kort voor en vertel ons wat jij meebrengt naar de GMR. Bij
voldoende aanmeldingen (meer dan één) zal er een verkiezing worden gehouden waarbij alle
Medezeggenschapsraden een stem hebben.
Bij eventuele vragen kun je terecht bij de voorzitter Johan van Malsen (jvanmalsen@gmail.com) of
secretaris Louki Visser (l.visser@onsschool.nl) van de GMR.

Gemeente Haarlemmermeer - Nieuwe computerregeling voor gezinnen met
laag inkomen
Vanaf 1 juli gaat de nieuwe computerregeling van de gemeente Haarlemmermeer in. Ouders met
een laag inkomen kunnen bij de gemeente een computer of laptop aanvragen voor hun kind. De
regeling is geldig voor kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs. Om in aanmerking te komen
voor deze regeling moet de leeftijd van het kind tussen 8 en 17 jaar liggen. Meer informatie is te
vinden via deze link
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Fantasie lunch
Donderdag 8 juli is de laatste dag dat de leerlingen in hun klas lunchen met de leerkracht. Daarom
mogen zij deze dag iets anders in hun broodtrommeltje mee dan een broodje. Hierbij kan gedacht
worden aan een pannenkoek, wraps, pizzapunt, saucijzenbroodje, tosti’s, etc.

Gevonden voorwerpen
Mocht u voorwerpen van uw kind missen, dan kunt op dinsdag 6 juli en op donderdag 8 juli
langskomen om 13.45 tot 14.10 uur. Ter hoogte van de groepen 8 zullen de spullen worden
neergelegd. Graag binnenkomen via het hek bij de hoofdingang en na het uitzoeken de uitgang te
nemen via het hek bij de Chillzone.

Vakantierooster 2021-2022
De Meer Primair dag is bekend, namelijk op 9 februari 2022.

Herfstvakantie 16.10.2021 t/m 24.10.2021
Kerstvakantie 25.12.2021 t/m 09.01.2022
Voorjaarsvakantie 19.02.2022 t/m 27.02.2022
Goede vrijdag 15.04.2022
Pasen 16.04.2022 t/m 18.04.2022
Koningsdag 27.04.2022
Meivakantie 23.04.2022 t/m 08.05.2022
Hemelvaart 26.05.2022 t/m 29.05.2022
Pinksteren 04.06.2022 t/m 06.06.2022
Zomervakantie 16.07.2022 t/m 28.08.2022
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Bijlagen:
Zomerkalender Pier K
Plattegrond school 2021-2022
Kinderactiviteitenweek Wijkcentrum 't Kattegat
Brief aan de ouders en/of verzorgers van de leerlingen

Hieronder vindt u het vakantierooster voor het

Schooljaar 2020-2021
Vakantierooster schooljaar 2020-2021
Zomervakantie

10-07-2021 t/m 22-08-2021

De PaperKlip verschijnt 1 keer per 2 weken en is ook te vinden op de website onder het kopje ouders.

