3 september 2020

Van Juf Suzanne
Fijn dat je er bent!
Beste ouders en kinderen,
Inmiddels is het schooljaar een paar weken verder en ik kijk terug op een prettige start! Nog steeds
vreemd om de ouders in de school te missen. Gelukkig wordt er veel gezocht naar manieren om
elkaar te spreken op de momenten dat het nodig is. Laten we dit vooral allemaal blijven doen. Zo zie
ik dat de groepen 1, 2 en 3 zijn begonnen met de startgesprekken via Teams of telefonisch en wordt
er steeds meer gebruik gemaakt van de Parro app.
Het zal de komende maanden blijven zoeken zijn naar de juiste weg in deze ‘Corona situatie’. Een
heleboel activiteiten konden en kunnen niet doorgaan. De oudervereniging is voor ons een
belangrijke ‘partner’. Met creativiteit wordt samen gekeken hoe om te gaan met alles dat niet te
maken heeft met het primaire proces.
Daarnaast zullen deze maand de leerkrachten bekijken hoe het onderwijs er voor staat na afgelopen
half jaar. Door middel van inhalen van toetsen, analyses, gesprekken en overleg gaan we een beeld
vormen. Zodat we met deze basis verder kunnen gaan om de kwaliteit van onze school te
waarborgen.
Een lieve groet en gezondheid gewenst,
Suzanne Hellings
Directeur RKBS Klippeholm

Privacy-voorkeuren
Elk schooljaar heeft u als ouder de mogelijkheid de privacy-voorkeuren van uw kind(eren) te
wijzigen. Met de ingebruikname van de Parro-app is dat eenvoudig in de app te regelen. Wanneer u
de app heeft geopend klikt u rechtsonder op de ‘schuifjes’ daar ziet u in het rijtje de optie ‘privacyvoorkeuren’. Wanneer u hierop klikt kunt u voor uw kind(eren) aangeven waar foto’s gedeeld
mogen worden. Vanaf morgen (4-9) krijgt u de hele maand september de tijd om dit te wijzigen.
Daarna is het alleen mogelijk om via info@klippeholm.nl nog een wijziging door te geven en niet
meer direct in de app.

Wecycle actie
Al een aantal jaar doet Klippeholm mee met de Wecycle actie, een actie om kleine elektrische
apparaten in te zamelen. Dit doen we in samenwerking met Wecycle, een stichting zonder
winstoogmerk. Ook dit jaar willen we van 7 september t/m 6 november 2020 weer apparaten
inzamelen. 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

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

winkelwagentje, gaan staan. Hierin kunt u het apparaat, schoon en zonder vocht, doen. Alles
uiteraard op 1,5 m.
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.
Bij kleine elektrische apparaten moet u denken aan apparaten die in een boodschappentas kunnen.
De inzamelactie loopt van 7 september t/m 6 november 2020.
In de bijlage vindt u een uitgebreide lijst met de apparaten die u allemaal kunt inleveren.
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:
Woensdag 9 september
Woensdag 23 september
Woensdag 7 oktober
Woensdag 21 oktober
Woensdag 4 november
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!

Gezonde school
In de PaperKlip van 20 augustus stond een stukje de gezonde school.
Als school vinden wij het belangrijk dat kinderen gezond en verantwoord eten. We kunnen ons
voorstellen, dat het best lastig is om elke keer weer te bedenken wat je in de broodtrommel stopt.
Op de site van het voedingscentrum vindt u een heleboel leuke tips hoe u het eten van uw kind op
een gezellige, maar ook verantwoorde wijze kunt aanbieden. Hier onder een aantal tips voor
gezonde tussendoortjes en lekkere lunchtrommels.
Smakelijke 10-uurtjes
(Gedroogd) fruit
Oosters genoegen: bakje met dadels en gedroogde abrikozen.
Cakeje anders: papieren cakevormpje met handje ongezouten studentenhaver of stukjes
fruit. Een stukje huishoudfolie erover zorgt dat de inhoud niet uit het vormpje valt.
 Banaan, appel, aardbeien, druiven, nectarine, peer, bramen, frambozen, etc. Ze kunnen
allemaal mee, al dan niet in stukjes gesneden.
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Gekleurde patatjes: reepjes van bijvoorbeeld komkommer, paprika en selderij in een leuk
bakje. Gebruik verschillende kleuren en snijd alle rauwkost even lang en in dezelfde dikte.
 Waterpret: een schijf watermeloen.
Gezellige broodtrommeltjes
 BB-King: boterham banaan. Rol met de deegroller een volkoren boterham plat. Besmeer de
boterham met halvarine of margarine en leg er een hele banaan in. Rol het geheel op en doe
hem in de lunchtrommel. Ook lekker met notenpasta of pindakaas zonder toegevoegd suiker
of zout.
 Broodlolly. Besmeer 2 volkoren boterhammen met halvarine of margarine. Snijd de
boterhammen ieder in 6 stukjes. Neem 2 houten stokjes en prik de stukjes boterham erop.
Doe dit om de beurt met sla, plakjes appel en een plak 30+ kaas (ook in 6 stukjes gesneden).
 Egg & carrot. Beleg een dubbele volkoren boterham met halvarine of margarine, een omelet
van 1 ei en geraspte worteltjes.
 Maar ook een gewone boterham in een kleurrijkbakje of met een gezellig servetje kan
natuurlijk.
Drinken mee naar school?
Wist je dat in pakjes sap heel veel suiker zit? Wel 7 suikerklontjes. Ook in frisdrank, diksap of
aanmaaklimonade zit veel suiker.
 Een (hervulbaar) flesje water is het makkelijkste en gezondste om mee te geven. Zeker als je
kind op school deze bij kan vullen bij een kraan of tappunt. Was het flesje wel elke dag af. Tip:
Geef een leuk flesje, mooie drinkbeker of bidon mee. En maak het water leuk met
bijvoorbeeld een blaadje munt of sliert komkommer. Of doe een keer een plakje sinaasappel,
citroen of limoen in het water.
Houd altijd rekening met de eet behoeftes van uw zoon of dochter! Te weinig is niet fijn, maar te
veel eten of drinken mee is ook niet nodig.
Nog meer tips kunt u vinden op de site van het voedingscentrum. www.voedingscentrum.nl

Bericht van de Oudervereniging van RKBS Klippeholm
Beste ouders,
Ook dit jaar zal er weer een algemene ledenvergadering (ALV) zijn van de Oudervereniging (OV) van
Klippeholm. Deze zal plaatsvinden op woensdag 9 september om 20:00 uur.
Vanwege de COVID-19 maatregelen kan deze helaas niet plaatsvinden op school. Daarom zal de ALV
plaatsvinden via Teams!
Deelnemen aan de ALV kan door te klikken op de volgende link: https://tinyurl.com/ALV-OVKlippeholm .
Tijdens de ALV zullen we ingaan op de activiteiten van vorig jaar en de verantwoording van
afgelopen jaar. Daarnaast kijken we vooruit naar de activiteiten en begroting voor komend
schooljaar.
Mochten er nu al vragen of opmerkingen zijn aan de OV, dan kunnen deze gesteld via
ov@klippeholm.nl.
Via deze weg wil ik ook graag een oproep doen aan ouders die het leuk vinden om aan te sluiten bij
de Oudervereniging, en mee te helpen met het organiseren van activiteiten voor de kinderen! Jullie
kunnen zich hiervoor aanmelden via bovenstaande emailadres!
Ik hoop jullie allemaal te “zien” volgende week woensdag!
Met vriendelijke groet,
Jeroen Stuurwold
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Voorzitter/penningmeester OV Klippeholm

Hoofdluiscontrole
Nog even ter herinnering.
Vanwege de huidige maatregelen rond het Corona virus kan de hoofdluiscontrole dit schooljaar
voorlopig niet worden uitgevoerd. Wilt u uw kind thuis controleren op hoofdluis en de leerkracht
van uw kind op de hoogte brengen als er hoofdluis voorkomt in uw gezin? Daarvoor alvast dank.
Meer informatie over het controleren en behandelen van hoofdluis vindt u op www.rivm.nl ›
hoofdluis Zo houden we met elkaar de school hoofdluis vrij! Alvast bedankt! Mocht u verder nog
vragen hebben over de controle van hoofdluis dan kunt u terecht bij Juf Monique van Meurs via
mvmeurs@klippeholm.nl

Flyers
Bij deze PaperKlip worden flyers meegestuurd van organisaties die normaal gesproken hun affiches
ophangen op het prikbord in school. Maar omdat ouders nu niet de school in mogen komen, sturen
we deze bij hoogste uitzondering mee.

Hieronder vindt u het vakantierooster, studiedagen en didactische dagen voor het
Schooljaar 2020-2021
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Vakantierooster schooljaar 2020-2021
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag
Pasen
Koningsdag
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

10-10-2020 t/m 18-10-2020
19-12-2020 t/m 03-01-2021
20-02-2021 t/m 28-02-2021
02-04-2021
03-04-2021 t/m 05-04-2021
27-04-2021
26-04-2021 t/m 09-05-2021
13-05-2021 t/m 14-05-2021
22-05-2021 t/m 24-05-2021
10-07-2021 t/m 22-08-2021

Studiedagen en didactische dagen schooljaar 2020-2021
Studiedagen
Vrijdag
Donderdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag

2 oktober 2020
12 november 2020
1 maart 2021
6 april 2021
2 juni 2021

Didactische dagen
Vrijdag
19 februari 2021
Maandag
7 juni 2021

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

