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1 oktober 2020 

Van Juf Suzanne   
 

Fijn dat je er bent! 

Beste ouders en kinderen,  
 
Oktober is begonnen vandaag en ook buiten is de herfst inmiddels wat meer te voelen en te zien. Er 
zijn volop startgesprekken gevoerd en in Parro kan een kijkje worden genomen in de groep. We 
hopen dat u van deze manieren om met elkaar in verbinding te blijven gebruikt maakt. Mailen of 
bellen kan natuurlijk ook. In deze tijd, dat je niet even bij elkaar binnenloopt is dat belangrijk. Wij 
merken dat het helpt, om elkaar te begrijpen en uiteindelijk samen het beste te doen voor de 
kinderen. 
Vlak na de vorige PaperKlip veranderde een aantal zaken omtrent Corona. Bijgevoegd de nieuwe 
beslisbomen die wij gebruiken. Daarnaast kunnen we melden dat de leerkrachten die getest 
moesten worden, inderdaad voorrang kregen en snel de uitslag. Voor de continuering van ons 
primaire proces van groot belang. Ons ‘Jammer dat je er niet bent!’ – Plan thuisonderwijs werkt 
indien nodig, maar passen wij ook aan na feedback en evaluatie.  
Fijn als iedereen rekening blijft houden met elkaar en afstand houdt tijdens het halen en brengen. 
Doe dit zoveel mogelijk alleen en vertrek zodra u ziet dat uw kind bij de leerkracht/binnen is of uit 
school bij u komt. Bedankt voor de medewerking! 
In maart voor Corona, waren wij intern gestart met een procedure om de schooltijden opnieuw te 
bekijken. Met deze procedure zijn we verder gegaan in dit schooljaar. U kunt rond de herfstvakantie 
meer informatie verwachten en vervolgens een ouderpeiling. 
Met Smallsteps is inmiddels na feedback van ouders, leerkrachten, leerlingen (en Smallsteps zelf) 
een tussenevaluatie geweest over de begeleiding van de pedagogische medewerkers tijdens het 
pauzemoment van de leerkrachten. De verbeterpunten worden meegenomen om de begeleiding te 
optimaliseren. 
In 2016 werd er al over gesproken, zonnepanelen op het dak van onze school. Nu is het eindelijk zo 
ver! In de herfstvakantie kun je een kraan rond de school zien staan, want wij krijgen ‘zonnige 
daken’. Dit past goed bij onze visie, waar wij spreken over een duurzame school. We zijn aan het 
bekijken hoe we de leerlingen educatief goed kunnen gaan betrekken. En ik zou zeggen: houd onze 
social media in de gaten voor beelden in de vakantie! 
 
Een lieve groet en gezondheid gewenst, 
 

Suzanne Hellings 

Directeur RKBS Klippeholm 
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Let op! Morgen zijn de leerlingen vrij i.v.m. een studiedag! 
 

 
Onze school neemt deel aan Day a Week School (DWS).  
Deze onderwijsvoorziening bestaat uit een samenwerking van het (ABC) Amsterdams 
Begeleidingscentrum en Meer Primair. DWS biedt een onderwijsaanbod voor cognitief talentvolle en 
creatief denkende leerlingen. Een DWS-groep bestaat uit leerlingen van verschillende leeftijden. Zij 
komen van verschillende scholen en werken één dag per week samen op een aparte locatie in 
Hoofddorp. Zij worden daarin begeleid door een gespecialiseerde leerkracht. Er wordt aandacht 
besteed aan o.a. zelfsturend leren, samenwerken en doorzetten. De lesactiviteiten bestaan bijv. uit 
filosofie, wiskunde, teamuitdagingen, eigen projecttijd en denkpuzzels. 
Ieder jaar vindt er een identificatieprocedure plaats om te bepalen welke leerlingen het DWS-
onderwijs het meest nodig hebben. Dit gebeurt in de periode van september t/m december. De 
leerlingen uit de groepen 5 en in het eerste jaar van deelname ook uit de groepen 6 en 7, krijgen 
daarbij uitdagende opdrachten aangeboden, waardoor zowel hun analytische als hun creatieve 
denkvermogen wordt aangesproken. Als de leerlingen daaraan werken worden zij geobserveerd 
door de leerkracht, ondersteund door de ib’er en specialist meer-/ hoogbegaafdheid. Zowel de 
observaties bij deze opdrachten als overige belangrijke informatie over de leerlingen (zoals LVS-
gegevens en andere observaties) nemen we mee in de afweging om leerlingen wel/niet voor te 
dragen voor deelname aan DWS. Voordat deze leerlingen worden voorgedragen vindt er een 
gesprek plaats met de betreffende ouders. Deze leerlingen worden vervolgens met de coördinator 
van DWS besproken. Tijdens dat gesprek zal het besluit worden genomen welke leerlingen het DWS-
onderwijs op dat moment het meest nodig hebben. We zijn hierbij gebonden aan een beperkte 
hoeveelheid plekken.  
Voor meer informatie over Day a Week School zie website: www.dayaweekschool.nl 
 

Kinderboekenweek 2020 En Toen?  
De Kinderboekenweek vindt plaats van woensdag 30 september t/m zondag 11 oktober 2020. Het 
thema dit jaar is: ‘En Toen?’ en gaat over de geschiedenis. Op woensdag 30 september is er om 
12:00 uur een gezamenlijke digitale opening in de groepen.  
Tijdens de Kinderboekenweek zijn er diverse activiteiten voor alle groepen:  

• Gedurende de week vinden er in de groepen leesbevorderingsactiviteiten plaats waarin deze 
boeken centraal staan. 

• In de groepen 1 t/m 4 wordt een teken/verhalenwedstrijd gehouden.  

• In de groepen 5 t/m 8 wordt een digitale voorleeswedstrijd gehouden. 

• Op 11 oktober zullen de gouden en zilveren penselen worden uitgereikt voor de mooiste 
tekening of het beste verhaal voor de groepen 1 t/m 4 en de finale van de voorleeswedstrijd 
voor de groepen 5 t/m 8. 
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Kinderboekenmarkt 
De Kinderboekenmarkt gaat niet door op woensdag 7 oktober, maar wij proberen indien de 
maatregelen het toelaten, de boekenmarkt op een andere datum en in een andere vorm dit 
schooljaar door te laten gaan. Het verzoek is om uw boeken te bewaren, zodat de kinderen later 
toch nog voor een mooie prijs leuke en spannende boeken kunnen in- en verkopen. De opbrengst 
gaat ook dan naar onze schoolbibliotheek.  

 

Kinderboekenfeest Het Cultuurgebouw  
Op woensdag 7 oktober vanaf 14:00 uur staat Het Cultuurgebouw Hoofddorp in het teken van het 
Kinderboekenfeest. Op dit Kinderboekenfeest gaan we terug in de tijd en met wie kan dat beter dan 
met Jan Terlouw. Hij schreef één van de allermooiste boeken over de tijd van toen ‘De Koning van 
Katoren’. Jan Terlouw leest voor over Stach die allerlei opdrachten moet vervullen om Koning van 
Katoren te worden. Maar niet alleen Jan Terlouw komt langs, ook kinderboekenschrijver Thijs 
Goverde is van de partij. Thijs presenteert de middag en vertelt daarnaast over zijn werk als schrijver 
en als ridder! Hij laat je zien hoe je een ridder kunt worden en hoe een echte malienkolf eruitziet. 
Kom naar het Kinderboekenfeest en duik met ons in de wereld van … toen!  
Bekijk het hele programma op: https://www.demeerse.nl/agenda/kinderboekenfeest-jan-terlouw/ 
Het programma van de Bibliotheek Haarlemmermeer op: 
https://www.debibliotheekhaarlemmermeer.nl/activiteiten/?doelgroep=jeugd 
  

 Spaaractie voor de schoolbibliotheek 
Ook dit jaar kunnen ouders & kinderen weer heel eenvoudig sparen bij Boekhandel Stevens voor de 
schoolbibliotheek. Boekhandel Stevens organiseert een geweldige manier om onze 
schoolbibliotheek verder uit te breiden. Hoe werkt sparen voor de schoolbieb? Voor elk verkocht 
kinderboek reserveert boekhandel Stevens 20% van het aankoopbedrag, die rechtstreeks naar de 
schoolbieb gaat. Elke school krijgt in de winkel een apart laatje. U helpt toch ook mee om de 
bibliotheek verder uit te kunnen breiden? Alvast bedankt! 
Meer informatie kunt u lezen op: https://www.libris.nl/stevens/sparen-voor-de-schoolbieb/ 

 

Wecycle actie  
Er zijn al veel apparaten ingeleverd! We hebben bijna een doos vol! 
Super! Maar we gaan natuurlijk nog door met sparen. 
Heeft uw de eerste berichten over de actie gemist? Hieronder staat in het kort nog vermeld wat we 
met deze actie willen bereiken. De actie van Wecycle is dit jaar van 7 september t/m 6 november 
2020. Het inzamelen zal echter op een andere manier gaan dan u gewend bent. 
Omdat u uw oude apparaten niet zelf in de doos kunt doen, willen we u de mogelijkheid geven om 

deze in te leveren bij het hek bij de muziekkoepel. Wij zullen daar een aantal dagen, met een 

winkelwagentje, gaan staan. Hierin kunt u het apparaat, schoon en zonder vocht, doen. Alles 

https://www.demeerse.nl/agenda/kinderboekenfeest-jan-terlouw/
https://www.debibliotheekhaarlemmermeer.nl/activiteiten/?doelgroep=jeugd
https://www.libris.nl/stevens/sparen-voor-de-schoolbieb/
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uiteraard op 1,5 m. De leerlingen uit groepen 7 en 8 mogen de apparaten zelf meenemen naar 

school. 

 
De actie in het kort 
Recycling van elektrische apparaten is heel belangrijk. Helaas worden veel kleine apparaten nog vaak 
weggegooid. Om kinderen te leren deze apart te houden en in te leveren, houdt Wecycle ieder jaar 
een landelijke inzamelactie met basisscholen. Zo helpen de kinderen het milieu en verdienen ze een 
mooi cadeau voor de school. Al een aantal jaar kunnen we onze bibliotheek aanvullen met boeken 
die we via met deze actie verdienen. 
 
De inzamelactie loopt van 7 september t/m 6 november 2020. 
Bij kleine elektrische apparaten moet u denken aan apparaten die in een boodschappentas kunnen. 
Bv strijkbout, tosti-ijzer, koffiezetapparaat, boormachine, schemerlamp etc.  
De school verzamelt minimaal 75 kleine apparaten. 
Halverwege november worden de volle dozen opgehaald. Mochten de dozen eerder vol zijn dan is 
de actie ook eerder afgelopen en zal hiervan in de PaperKlip melding worden gemaakt. 
Spelregels voor deze actie: 

• Kleine elektrische apparaten en gereedschappen met een stekker of batterij die in een 
boodschappentas passen mogen worden ingeleverd.  

• Apparaten die te groot zijn voor een boodschappentas kunnen worden ingeleverd. Te grote 
apparaten en losse apparaten worden niet meegenomen door de chauffeur van Wecycle. 
Wilt u a.u.b. géén apparaten bij het hek plaatsen!  

• Vóór het inleveren moeten de restanten uit het apparaat zijn verwijderd, zoals batterijen, 
koffiefilters, stofzakken, frituurvet en dergelijke. Geen vochtige apparaten inleveren. 
Alstublieft. 

Dagen van inleveren: (let op deze zijn gewijzigd!!!) 
Woensdag 21 oktober             08:15-08:30 uur 
Woensdag 4 november           08:15-08:30 uur 
Een beloning voor school 
Nadat de dozen zijn opgehaald, mag de school een beloning kiezen. Afgelopen jaar hebben we een 
serie themaboeken voor onze Bibliotheek kunnen bestellen. 
We willen u bij voorbaat hartelijk bedanken voor het meesparen voor onze school. Met uw 
medewerking wordt het vast weer een succes! 
 

Bijlagen: 
Sportservice Haarlemmermeer 
Elke schoolvakantie zorgt Team Sportservice Haarlemmermeer voor een mooi programma met 
sportieve activiteiten voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar.  Bijgevoegd vindt u de digitale flyer 
voor aankomende herfstvakantie.  

 

Zwem4Daagse 

Ben jij die ‘waterrat’ die er nooit genoeg van krijgt om in het water te zijn? Doe dan mee aan de 
Zwem4daagse. Deelname is € 8,50 voor 4 avonden zwemplezier.  
Meer informatie en inschrijven kan via de website https://zpch.zwem4daagse.nl/ 
 

Kinderkunstweek Pier K 
In de herfstvakantie organiseert Pier K Hoofddorp weer kinderkunstdagen. 
In de bijlage vindt u een flyer met een toelichting over deze dagen. 
 

https://zpch.zwem4daagse.nl/
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Eerste Heilige Communie 
In de bijlage treft u nieuws aan in zake de voorbereiding van de Eerste Heilige Communie. 
 

Boerderij Zorgvrij 
De herfstvakantie komt er weer aan op boerderij Zorgvrij en in deze periode valt ook de Dutch Food 
Week 2020. Rond dit thema is er weer van alles te doen op boerderij Zorgvrij. Meer informatie vindt 
u in de bijlage. 
 

Uitnodiging Rode Kruis 
Tentoonstelling over kinderen in oorlogstijd voor 8e groepen en brugklassen. 

 
 

Hieronder vindt u het vakantierooster, studiedagen en didactische dagen voor het  

Schooljaar 2020-2021 

 


