4 oktober2018
Belangrijke data oktober en november 2018
5 oktober:
10 oktober:
22 oktober:
7 november:
20 november:

studiedag, leerlingen vrij
Kinderboekenweek- boekenmarkt
herfstvakantie
hoofdluiscontrole
studiedag (leerlingen vrij)

Even voorstellen
Mijn naam is Laure van der Linden en mijn functie is Evenementen Coördinator. Komend
jaar zal ik mij gaan bezig houden met de organisatie van alle vieringen en
feesten in overleg met de leerkrachten. Het is een nieuwe functie en het
leek mij leuk om deze uitdaging aan te gaan. Mijn werkdagen zijn dinsdag
en donderdag.
Ik woon samen met mijn vriend in Hoofddorp en wij hebben een zoon van
8 maanden. In mijn vrije tijd ga ik graag wandelen, (moes)tuinieren en
koken/bakken. Ook breng ik graag tijd met familie door. Tevens vind ik het
leuk om uitstapjes te maken en lekker uit eten te gaan.
Ik ben Raisha Loa, getrouwd, moeder van 2 jongens van 8 en 10 jaar. Ik ben mijn
schoolcarrière begonnen in het cluster 4 onderwijs (kinderen met
autisme, ADHD, angststoornissen, hechtingstoornissen), de kleuters. Dit
heb ik zo’n 12 jaar gedaan. Nu ben ik sinds 1,5 jaar aan het invallen in
het reguliere onderwijs, om zo ervaring op te doen op verschillende
scholen en om te kijken welk onderwijs het best bij mij past. Dit bevalt
mij goed en geniet van alle nieuwe mensen die ik ontmoet en de
geweldige kinderen die op mijn pad komen. Naast mijn werk, volg ik de opleiding van
Kindercoach. Deze studie is een mooie aanvulling en toevoeging voor mijn werk als
leerkracht. Het leert mij op een andere manier met kinderen te praten en meer
oplossingsgericht te werken in plaats van probleemgericht te kijken.
Op Klippeholm sta ik op de maandag, dinsdag en woensdag voor groep 6A, ter vervanging
van Linda Verheij tijdens haar zwangerschapsverlof. Op donderdag ben ik breder inzetbaar
en vervang/ondersteun ik leerkrachten waar het nodig is.
Mijn naam is Leon Ploem, ik ben 23 jaar en ik kom dit schooljaar Klippeholm versterken in
de gymzaal! Elke woensdag geef ik de gymlessen aan de groepen 4 en 6. Tijdens
het ouderschapsverlof van juf Chantal heb ik al een tijdje op Klippeholm
lesgegeven, dus sommigen zullen mij daar al van kennen.
In mijn vrije tijd sport ik heel graag, ik doe vooral veel aan judo. Daarnaast kan ik
mij ook goed vermaken met een goede tv-serie!

Ik ben Marcus Brandes. Ik werk in beide groepen 5 en groep 3. Ik kom uit de
gehandicaptenzorg en heb me de afgelopen jaren omgeschoold om op
school te werken. Ik woon in Haarlem en heb (nu nog) de intentie om naar
school te blijven fietsen. Ik hou erg van wandelen en zing in het oudste
koor van Nederland. Ik hoop dat de kinderen zich prettig voelen in mijn klas
en dat zowel de kinderen als de ouders me weten te vinden als dat nodig
is.
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Kinderboekenweek
Dinsdagmiddag 2 oktober hebben we met alle leerlingen van Klippeholm in de aula de
Kinderboekenweek 2018 feestelijk geopend. Het thema van dit jaar is
“Vriendschap” en het motto is: ‘Kom erbij’.
Het boek “Mag ik meedoen?” werd voorgelezen en ondertussen werd er op
het podium het verhaal uitgebeeld door een aantal meesters en juffen.
Het boek “Mag ik meedoen?” is een van de kerntitels dit jaar en gaat over
vriendschap.
Na het verhaal hebben we samen het lied ‘Kom erbij’ gezongen.
Elk onderwijsteam krijgt een van de kerntitelboeken van de Kinderboekenweek en kan daar
de komende tijd tijdens de lessen aandacht aan besteden.
Tijdens de Kinderboekenweek zijn er diverse activiteiten voor alle groepen:
 In de groepen 1 t/m 4 wordt een teken/verhalenwedstrijd gehouden.
 Vanaf donderdag 4 oktober starten de voorrondes van de voorleeswedstrijd in de
groepen 5 t/m 8.
 De kinderen van de groepen 8 gaan voorlezen bij de kleuters.
 Op 10 oktober vindt om 12.00 uur de boekenmarkt plaats in de aula. We hopen dat
er zoveel mogelijk boeken worden verkocht, zodat we nieuwe boeken kunnen
aanschaffen voor onze schoolbibliotheek.
 Op 12 oktober zullen de gouden en zilveren penselen worden uitgereikt voor de
mooiste tekening of beste verhaal.
 Op vrijdag 12 oktober is de grote dag, dan is de finale van voorleeswedstrijd voor de
groepen 5 & 6 en 7 & 8.

Kinderboekenschrijversfeest zondag 14 oktober Het Cultuurgebouw
Zondag 14 oktober staat Het Cultuurgebouw Hoofddorp in het teken van
het Kinderboekenschrijversfeest. Tijdens het Kinderboekenschrijversfeest staan
boeken en schrijvers en alles wat daarmee te maken heeft centraal!
Dit jaar is het thema ‘Vriendschap’. Tijdens dit evenement kunnen kinderen van 6
t/m 12 jaar samen met vrienden en vriendinnen hun lievelingsschrijvers ontmoeten
en alles te weten komen over hun boeken.
De hele middag is er van alles te beleven. Schrijfster Tosca Menten opent het feest
met de theatervoorstelling ‘Yah Maashi Mon!’ een feestelijke voorstelling rond het
boek Dummie de Mummie op Jamaica. Daarna is het tijd voor een meet & greet met
Tosca en met heel veel andere favoriete kinderboekenschrijvers. Ook kunnen er boeken
worden gekocht en zijn er signeersessies. Bekijk het hele programma op:
https://www.hetcultuurgebouw.nl/agenda/het-kinderboekenschrijversfeest/ Via deze link
kunnen ook de toegangskaarten worden gekocht.
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Sparen voor de schoolbibliotheek
Nog even ter herinnering: tot en met 14 oktober a.s. vindt de Kinderboekenweek plaats.
Bruna wil graag samen met ouders en scholen het lezen stimuleren en dat begint
bij kinderen. Daarom organiseert Bruna tijdens de Kinderboekenweek een
jaarlijks terugkerende scholenactie: ‘Sparen voor je schoolbieb’. Een mooie
manier om onze schoolbibliotheek verder uit te breiden.
Hoe werkt sparen voor de schoolbieb?
 Ouders kopen tijdens de Kinderboekenweek een kinderboek bij Bruna en leveren de
kassabon in op school.
 De school verzamelt alle kassabonnen tijdens de actieperiode van 3 t/m 14 oktober
2018.
Klippeholm mag voor 20% van het totaalbedrag nieuwe kinderboeken uitzoeken voor de
schoolbibliotheek.
U helpt toch ook mee om de bibliotheek verder uit te kunnen breiden? De kassabonnen
kunnen worden ingeleverd bij de leerkracht van uw kind. Alvast bedankt!

Kledinginzameling 3 november
Op dinsdag 6 november 2018 wordt er gebruikte kleding opgehaald door
Bags2school op Klippeholm. De zakken (van Bags2school), waarin u de kleding
kunt doen, worden vrijdag 19 oktober meegegeven. Natuurlijk kunt u ook gewone
vuilniszakken gebruiken.
Inleveren van de zakken met kleding kan vanaf vrijdag 2 november 15.15 uur tot dinsdag 6
8.30 uur. Een vriendelijk verzoek om de zakken niet vóór vrijdag 2 november 15.15 uur in te
leveren. U kunt uw zakken op het podium in de aula leggen. Alvast hartelijk dank!
Hierbij de regels wat er wel en niet in de Bags2school zak mag:
Wel: goede kwaliteit tweedehands kleding, lakens, dekens, gordijnen, knuffelbeesten,
schoenen (graag per paar verpakt), riemen-ceinturen, handtassen.
Niet: Vuile of natte kleding, gescheurde of beschadigde kleding, enkele schoenen,
afgeknipte materialen, matten, tapijten, kussens, dekbedden, snuisterijen,
bedrijfskleding, industriële gordijnen en beddengoed.

Wecycle actie
Het gaat goed met de actie! Er zijn al redelijk wat apparaten ingeleverd. Nog even in het kort
wat de Wecycle actie precies inhoudt.
Wecycle houdt ieder jaar een landelijke inzamelactie met basisscholen. Door deze actie
leren kinderen apparaten apart te houden en in te leveren. Zo helpen de kinderen het milieu
en verdienen ze een mooi cadeau voor de school.
Spelregels voor deze actie:
 Kleine elektrische apparaten en gereedschappen met een stekker of batterij
die in een boodschappentas passen mogen worden ingeleverd.
 De apparaten worden verzameld in een grote kartonnen dozen. Deze staan
in de aula naast de blauwe kast. Apparaten die niet door de opening van de doos
passen mogen niet worden ingeleverd. Te grote apparaten en losse apparaten
worden niet meegenomen door de chauffeur van Wecycle. Wilt u a.u.b. géén
apparaten naast de dozen plaatsen.
 Vóór het inleveren moeten de restanten uit het apparaat zijn verwijderd, zoals
batterijen, koffiefilters, stofzakken, frituurvet en dergelijke. Geen vochtige
apparaten inleveren.
Het inleveren kan nog tot begin november 2018. Dus mocht u nog een klein elektrisch
apparaat hebben dat niet meer werkt dan kunt u deze in de doos doen die in de aula staat.
Het apparaat moet wel door de opening van de doos passen.
Alvast hartelijk dank!
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Gevaarlijke dierendisco in ’t Kattegat
Op vrijdag 5 oktober is er gevaarlijke dierendisco in wijkcentrum ’t Kattegat.
Voor de groepen 3 t/m 8 van 19.00 uur tot 21.00 uur.
Het kind met de mooiste outfit wint een prijs!
Entree € 1,50 ( incl. één limonadedrankje).
Consumpties apart verkrijgbaar.
Muziek o.l.v. DJ Niels.
Vakantierooster schooljaar 2018-2019
Herfstvakantie:
20-10-2018 t/m 28-10-2018
Kerstvakantie
22-12-2018 t/m 06-01-2019
Voorjaarsvakantie
16-02-2019 t/m 24-02-2019
Goede vrijdag
19-04-2019
Pasen
20-04-2019 t/m 22-04-2019
Koningsdag
27-04-2019
Meivakantie
19-04-2019 t/m 05-05-2019
Hemelvaart
30-05-2019
Pinksteren
09-06-2019 t/m 10-06-2019
Zomervakantie
13-07-2019 t/m 25-08-2019*
*12-07-2019 zijn de leerlingen ’s middags vrij
Studiedagen schooljaar 2018-2019 (de leerlingen zijn vrij)
Vrijdag
5 oktober
Dinsdag
20 november
Donderdag
14 februari
Woensdag
3 april
Maandag
3 juni
Didactische dagen (de leerlingen zijn vrij)
Vrijdag
15 februari
Dinsdag
11 juni
Continurooster
Vrijdag
21 december
Voor de groepen 1/2
8.30 uur tot 11.45 uur
Voor de groepen 3 t/m 8 8.30 uur tot 14.00 uur

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

