5 februari 2021

Van Juf Suzanne
Fijn dat je er bent!
Beste ouders en leerlingen,
Toen het nieuws over het open gaan van de scholen zondag naar buiten kwam, maakte mijn hart
een sprongetje. Het beeld van leerlingen met hun tas door de gangen, het team weer fysiek
onderwijs gevend, de ouders (thuis) aan het werk zonder opvang te hoeven regelen of te
multitasken tussen een online overleg en uitleg van een rekensom… Het bleek niet meteen zo
makkelijk en deze week gingen we aan de slag met alle richtlijnen die tot ons kwamen. Daarnaast
ging de noodopvang en het onderwijs op afstand ‘gewoon’ door. Verder waren er begrijpelijke
vragen van ouders, hopelijk zijn deze door de brief gisteren van Meer Primair, mijn persoonlijke
antwoord en/of dit bericht (gedeeltelijk) beantwoord.
Zoals iedereen gisteren kon lezen: maandag gaan wij weer volledig open volgens reguliere leerplicht,
met alle genomen maatregelen en adviezen. Wij zullen eerst aandacht besteden aan de sociaalemotionele ontwikkeling en groepsvorming, vervolgens hervatten we alle lessen volgend op het
onderwijs op afstand. Als een leerling of een groep in quarantaine zit volgen wij ons interne ‘Jammer
dat je er niet bent!’- plan, deze week ge-update, om zo veel mogelijk de continuïteit van het
onderwijs te behouden. Wij gebruiken de meest recente ‘Beslisboom’ om te bepalen of een leerling
op school kan zijn. Zodra de update er is, zal deze in Parro worden geplaatst.
Vanmiddag ontvangt u specifieke informatie over onder andere het halen en brengen, de gymtijden
en de schoolspullen. Graag geleende Chromebooks maandag weer terug op school, alvast bedankt.
Alle studie- en didactische dagen tot de zomervakantie komen te vervallen, wij willen hier graag
onderwijstijd van maken.
Vanaf maandag worden berichten en de communicatie alleen nog via Parro gestuurd/gedaan, zoals
eerder aangegeven.
Voor nu wil ik iedereen, leerlingen, ouders en team bedanken voor alle inzet de afgelopen periode,
mijn complimenten! Er zullen nog vragen en situaties komen en ontstaan en dat vraagt iets van ons
vertrouwen. Laten we elkaar ‘vast blijven houden’, fijn dat je er bent!
Vriendelijke groet en gezondheid gewenst,
Suzanne Hellings
Directeur RKBS Klippeholm
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Carnaval
Op vrijdag 19 februari zal er Carnaval op school gevierd worden.
In verband met corona en rekening houdend met de huidige maatregelen, zal het feest anders
verlopen dan eerdere jaren. De kinderen mogen verkleed naar school komen. Zij kunnen
bijvoorbeeld met hun leukste, gekste of grappigste hoed naar school komen. Een sjaal, een diadeem,
oorwarmers, een bloem... Kortom iets geks, maar niet te gek, zodat het voor een uurtje
gezelschapsspelletjes in de middag wel in verhouding is.
Er mag een gezelschapsspel van huis mee worden genomen om in de eigen klas te spelen.
De schooltijden volgens het continurooster veranderen niet. Ook eten en drinken meenemen voor
de ochtend en tussen de middag vanaf thuis blijft zoals altijd.
De oudervereniging zorgt in de middag voor iets lekkers.

The masked voorlezer
Vorige week hebben we veel enthousiaste en positieve reacties ontvangen op onze gemaskerde
voorlezers. Dank jullie wel daarvoor. In groep 4 hebben ze er zelfs een vervolg aan gegeven in de
vorm van the masked voorlezer junior.
Er zijn heel veel goede antwoorden binnengekomen, maar er waren 5 kinderen die alle voorlezers
hebben ontmaskerd. Heel knap gedaan. Deze kinderen zijn inmiddels door hun eigen leerkracht op
de hoogte gesteld en ontvangen volgende week op school een leuke prijs.
Voor alle benieuwde ouders, zetten we alle karakters nog even op een rijtje:
De wiebeltovenaar - juf Yvonne
The pink princess - juf Petra
De voetbalsupporter - meester Martin
De Koningin - juf José
De gemaskerde tijger - juf Yke
Het legopoppetje - juf Monique S.
De sportieve voorleeshond - meester Bart
De mysterieuze kat - juf Barbara

Inschrijven broertjes en zusjes
Zo halverwege het schooljaar bekijken we alvast hoe het ervoor staat met de leerlingaantallen voor
het nieuwe schooljaar 2021-2022. Voor onze planning is het van groot belang om zo snel mogelijk
zicht te hebben op het aantal kinderen voor de komende jaren en zo ook de formatie voor het
komend schooljaar te kunnen invullen.
Zijn er broertjes of zusjes die dan gaan instromen, maar waarvan wij nog geen inschrijfformulier
hebben ontvangen, wilt u er dan één bij de directie of de administratie opvragen en deze ingevuld
weer inleveren?
Alvast bedankt.

Verjaardag
Is uw kind jarig geweest in de kerstvakantie of tijdens de schoolsluiting en wil hij/zij dit nog op
school vieren dan verzoeken wij u contact op te nemen met de leerkracht van uw kind om een
afspraak te maken voor het vieren van de verjaardag in de klas.
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Hieronder vindt u het vakantierooster voor het

Schooljaar 2020-2021

Vakantierooster schooljaar 2020-2021
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag
Pasen
Koningsdag
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

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
23-05-2021 t/m 24-05-2021
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.

