5 maart 2020
Belangrijke data maart en april 2020
25 maart:
31 maart en 1 april:
9 april:
10 april:
11 april t/m 13 april:
20 april:
20 april:
21 april:
24 april:
25 april t/m 10 mei:

Techniekdag
Schoolfotograaf
Paasviering
Goede Vrijdag; leerlingen vrij
Pasen; leerlingen vrij
Themadag groepen 1 en 2; let op aangepaste schooltijden
Schoolreisje groepen 3 t/m 8; let op aangepaste schooltijden
Studiedag; leerlingen vrij
Continurooster groepen 3 t/m 8
Meivakantie

Mededeling Coronavirus
Afgelopen week heeft u twee brieven ontvangen met informatie vanuit de GGD/RIVM.
Als aanvulling op de maatregelen die daarin zijn aangekondigd willen wij vragen om uw
medewerking. Wilt u uw kind een afsluitbare drinkbeker mee geven, zodat kinderen uit hun eigen
beker (extra) water kunnen drinken als ze dorst hebben. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Geen Nexø lessen
Van 16 maart tot aan de meivakantie komen de Nexø-lessen te vervallen. Juf José wordt aan haar
voeten geopereerd. De reeds geplande lessen worden na de meivakantie ingehaald.

Schoolfotograaf
Op dinsdag 31 maart en woensdag 1 april 2020 komt de schoolfotograaf. Meer informatie
hierover kunt u vinden in de bijlage.

Techniekdag
Op woensdag 25 maart vindt de techniekdag plaats.
De kinderen van de groepen 1 t/m 4 zullen deze ochtend allerlei verschillende wetenschappelijke
proefjes gaan doen onder begeleiding van de leerlingen van de groepen 8. De leerlingen van de
groepen 8 hebben al in oktober een leuke techniekdag dag gehad bij het Hoofdvaart College.
De kinderen van de groepen 5 t/m 7 gaan een stoel bouwen van papier. Daar hangt
een wedstrijdelement aan vast: wie heeft de mooiste stoel en wie heeft de
stevigste stoel?
Als de kinderen van de groepen 5 t/m 7 klaar zijn, dan gaan zij een heus bouwwerk
maken met behulp van marshmallows en spaghetti!
De schooltijden blijven deze dag ongewijzigd.

Oudertevredenheidspeiling
Op dit moment staat de thermometer op 43%
We hebben op dit moment 43% van de ouderenquêtes retour mogen ontvangen.
Vorige keer was het eindresultaat 73%. Daar willen we natuurlijk overheen!!!!!!
En………wanneer minimaal 75% van de vragenlijsten ingevuld retour zijn gekomen, is er voor
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ieder kind van Klippeholm een verrassing!
Heeft u de enquête nog niet hebben ingeleverd dan kan dat nog tot maandag 16 maart a.s.
In de aula kunt u elke morgen de actuele stand van de binnengekomen enquêtes zien.
Door middel van de door u ingevulde enquêtes kunnen we een goed beeld krijgen van uw mening
over de Klippeholm. Alvast bedankt!

Geboren
Op donderdag 16 januari hebben juf Chantal en haar partner Corné een dochter gekregen.
Ze heet Anniek. Wij wensen juf Chantal, Corné en grote zus Fleur heel veel geluk en gezondheid en
speelplezier met Anniek.

Het Makkelijk Lezen Plein maakt lezen weer leuk!

Niet alle kinderen vinden lezen makkelijk of leuk. Sommige kinderen hebben moeite met lezen,
bijvoorbeeld door dyslexie of concentratieproblemen. Om lezen voor die kinderen ook leuk te
maken is er Het Makkelijk Lezen Plein op school en in de Bibliotheek. Het MLP heeft spannende
leesboeken met plaatjes, Luisterboeken, Samenleesboeken, tijdschriften en nog veel meer.
Je herkent de boeken aan de speciale sticker

Alle boeken zijn uitgezocht op een aantrekkelijke omslag en op spannende, makkelijk te lezen tekst.
Meer tips om je kind aan het lezen te krijgen:
- Lees elke dag voor!
- Luister (samen) naar een boek via de gratis Luisterbieb. Ook handig in de auto!
- Wel een leuk boek in huis, maar lukt het je kind niet om erin te beginnen? Lees de eerste
hoofdstukken voor. Daarna wil je kind weten hoe het afloopt!
- Zelf een boek lezen, maar graag hulp bij de tekst? Karaokelezen helpt! Yoleo is een leesgame
die jouw kind door de tekst heen helpt!
Meer weten? Kijk op onze website of in onze vestigingen.
Vakantierooster schooljaar 2019-2020
Goede Vrijdag 10
-04-2020
Pasen 11
-04-2020 t/m 13-04-2020
Koningsdag 27
-04-2020
Meivakantie 25
-04-2020 t/m 10-05-2020**
Hemelvaart 21
-05-2020 t/m 24-05-2020
Pinksteren 30
-05-2020 t/m 01-06-2020
Zomervakantie 04
-07-2020 t/m 16-08-2020*
*Leerlingen ’s middags vrij
03-07-2020 zijn de leerlingen ’s middags vrij
Studiedagen schooljaar 2019-2020
Dinsdag
21 april
Vrijdag
29 mei
Didactische dagen
Dinsdag

2 juni
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Continurooster*
Vrijdag

24 april

**Voor de groepen 3 t/m 8
Voor de groepen 1/2

8.30 uur tot 14.00 uur
gelden de reguliere schooltijden (8.30 uur tot 11.45 uur).
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