3 juni 2021

Van Juf Suzanne
Fijn dat je er bent!
Beste ouders,
Wellicht komt het door het mooie weer, maar lopend door de school de
afgelopen weken voel ik steeds meer nieuwe energie. Ook al gelden er
nog steeds maatregelen, de kracht van Klippeholm komt weer naar
boven. Soms is het nog lastig, maar bij leerlingen, ouders en het team is
motivatie te zien om dit schooljaar goed af te ronden en met goede
moed het volgende voor te bereiden.
Het zonnetje was vandaag ook meer dan welkom op het schoolplein
waar de schoolfotograaf weer groeps- en individuele foto's maakte.
Normaal gesproken is er helaas geen reserve datum individuele foto
mogelijk voor leerlingen die ziek zijn. Mocht het lukken in de planning van de fotograaf, dan
proberen we te kijken of zij dit jaar een uitzondering kan maken om nog een keer terug te komen
voor de leerlingen die uit voorzorg thuis of ziek zijn.
Vorige keer vertelde ik over de scan waarin we onze bevindingen zetten van alle resultaten en
observaties van onze groepen leerlingen. Opvallendheden kloppen met het landelijke beeld.
Highlights zijn bijvoorbeeld: focus op taal/lezen, sociaal-emotionele ontwikkeling en motorische
vaardigheden bij jonge kinderen. De beloofde gelden hebben wij opgenomen in onze formatie en
materialen, zodat we ook daadwerkelijk volgend jaar de tijd en ruimte hebben om uit te voeren. We
gaan nu verder met het vereiste Jaarprogramma dat uiteraard aansluit op onze visie en schoolplan.
Op dit moment zijn er geen vastgestelde Corona gevallen, kunnen alle medewerkers (vrijwillig)
zelftesten doen (als zij geen klachten hebben) of een sneltest (als zij wel klachten hebben). Het
aantal leerlingen dat uit voorzorg thuis is, is nog meer verminderd. Mochten er aankomende periode
nog versoepelingen mogelijk zijn, dan laten we dat uiteraard weten.
Gezondheid gewenst en met vriendelijke groet,

Suzanne Hellings
Directeur RKBS Klippeholm

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

Vakantierooster 2021-2022
In 2022 wordt ook een studiedag Meer Primair georganiseerd. De datum voor deze studiedag wordt
nog nader bepaald.

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

Bijlagen:
Bijles bij de studiebieb via stichting leergeld

Hieronder vindt u het vakantierooster voor het

Schooljaar 2020-2021
Vakantierooster schooljaar 2020-2021
Zomervakantie

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