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Klippeholm in Ontwikkeling:
Rectificatie datum rapporten mee
Afgelopen periode hebben in alle groepen de startgesprekken plaats gevonden. De
kerntriade, leerling, ouder(s) en leerkracht(en), is met elkaar in gesprek gegaan om o.a.
verwachtingen uit te spreken en afspraken te maken over komend schooljaar.
In de eerder verstuurde jaarkalender voor ouders is een foutje geslopen: Op maandag 22
januari gaan de rapporten mee voor de groepen 8. De rapporten voor de groepen 3 t/m 7
volgen op dinsdag 6 maart.
Zoals u wellicht al heeft gelezen in het beleidsstuk ‘Ouderbetrokkenheid 3.0’ (meegezonden
als bijlage bij de Paperklip van 21-09-2017), gaan alle gesprekspartners in de kerntriade met
elkaar in gesprek wanneer daar behoefte aan is. De gesprekken zijn dus losgekoppeld van de
rapporten/opbrengsten.

Boekenmarkt
De Kinderboekenweek is begonnen. In het kader van de Kinderboekenweek wordt er op
woensdagmiddag 11 oktober tussen 12.00 en 13.00 uur in de aula van Klippeholm een
boekenmarkt georganiseerd. Voor een klein prijsje kunnen de kinderen mooie, leuke,
spannende of grappige boeken kopen.
Heeft u thuis nog kinderboeken liggen die verkocht mogen worden tijdens de boekenmarkt?
Tot en met maandag 9 oktober kunnen de boeken worden ingeleverd in de daarvoor
bestemde kratten op het podium in de aula. Het is natuurlijk de bedoeling dat er
kinderboeken ingeleverd worden, die nog in prima staat verkeren.
Bij de groepen 6, in de Vesterhavet, staat een krat in de klas van juf Maryam en juf Karin
waar de boeken in verzameld mogen worden.

Sparen voor de schoolbibliotheek
Van 4 t/m 15 oktober 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. 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 4 t/m 15 oktober 2017.
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!
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Gevraagd: Lege plastic melkflessen
Voor een knutselopdracht is groep 3 op zoek naar lege plastic melkflessen (inhoud 2 liter)
met blauwe plastic dop. Helpt u mee sparen? U kunt de schone melkflessen bij
de leerkrachten van groep 3 inleveren. Alvast bedankt!

Gevraagd namens de Sint en Kerstcommissie
Vanuit de commissie Sinterklaas en kerst zijn wij op zoek naar de volgende materialen:
 Verhuisdozen
 Hoepels
 zilveren kerstballen
 papieren kerstbellen/ klokken
 grote uitklapbare sterren.
Wie zou ons daarbij kunnen helpen? Inleveren bij: juf Wendy Polanus van groep 8B.

Parkeren op een gehandicaptenparkeerplaats
Via de directrice van Vesterhavet ontvingen wij onderstaande brief.

“Beste Yvonne,
Vandaag kwam Johan naar school met Meike die een studiedag had. Bij het ophalen
van Noortje wilde hij parkeren op de gehandicaptenparkeerplaats maar deze was
bezet door een ouder die een kind van school kwam halen maar geen
invalidenparkeerkaart had. Johan sprak haar daarop aan en hij zou een rondje rijden
zodat hij daarna op de plek kon staan. Na het rondje was de plek bezet door een opa
en oma die een kleinkind kwamen halen. Zij hadden ook geen kaart (al had de oma
last van haar knie). Uiteindelijk heeft hij de bus er maar naast geparkeerd.
Die plekken zijn er niet voor niets. Wij rijden met een bus waarbij het niet altijd
handig parkeren is als je ook een lift uit moet klappen. Als we zonder Meike zijn en de
parkeerkaart dus niet mogen gebruiken, parkeren we doorgaans verder weg van
school waar iets meer ruimte is. Kunnen jullie en de Klippeholm hier aandacht in de
nieuwsbrief aan besteden? Of wellicht kan handhaving vaker controleren rond
schooltijd - de boete bedraagt namelijk 370 euro...
Hartelijke groet,
Johan en Franciska “
Deze ingezonden brief is een goed voorbeeld om ons weer even te realiseren waarom
dergelijke plaatsen bestaan en dat anderen deze parkeerplek vrij moeten houden.

Webinars
Vanaf 4 oktober organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin Haarlemmermeer (CJG) vier
gratis, interactieve Webinars voor ouders en opvoeders. Laat je inspireren door de
praktische tips van kinderpsycholoog en opvoedkundige Tischa Neve, of stel je vragen.
Dat kan anoniem vanaf de bank via een laptop, tablet of smartphone.
Webinar-agenda
Donderdag 19 oktober 2017: Hoe help ik mijn kind de scheiding door?
Donderdag 11 januari 2018: Help ik ontplof!
Donderdag 1 februari 2018: Opa’s en oma’s als medeopvoeders
Alle Webinars zijn van 20:30 tot 21:30 uur.
Aanmelden kan vanaf een maand van tevoren via www.cjghaarlemmermeer.nl
Suzanne Vermaire
Teammanager CJG Haarlemmermeer

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

Wecycle actie
Het gaat goed met de actie! Er zijn al veel apparaten ingeleverd. We gaan al richting de 50
apparaten. Het inleveren kan nog tot half november 2017. 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.
Graag inleveren zonder batterijen, stofzuigerzak, frituurvet of vocht.
Apparaten die niet door de opening passen mogen niet worden ingeleverd. Deze worden
namelijk niet meegenomen. Wilt u a.u.b. géén apparaten naast de dozen plaatsen!

Kinderdisco in ’t Kattegat
“Gevaarlijke dieren”
Op vrijdag 6 oktober is er kinderdisco in wijkcentrum ’t Kattegat.
Voor de groepen 3 t/m 8 van 19.00 uur tot 21.00 uur
(Let op nieuwe tijden)
Het kind met de mooiste outfit wint een prijs!
Entree € 1,50
Consumpties apart verkrijgbaar
Muziek o.l.v. DJ NIels
Adres: ’t Kattegat, Skagerrak 328, 2133 DX Hoofddorp
Tel.0235633276
kattegat@maatvast.nl

Kinderyoga/peuteryoga
Vanaf maandag 25 september ga ik weer starten met de kinderyoga op de maandag en
dinsdag in de speelzaal van basisschool Vesterhavet voor kinderen van 4 t/m 10 jaar.
Tijd: van 15:30 - 16:30.
Kosten : 7 lessen voor 50 euro.
Losse les 7,50.
Vanaf woensdag 27 september start ik met een peutergroep van 3 t/m 4 jaar.
Tijd: 14:00 - 15:00 of 15:00 - 16:00.
Kosten: 5 lessen voor 30 euro.
Losse les: 7,50
Zal mij even voorstellen:
Ik ben Roelie Vermeer.
Met veel plezier heb ik 27 jaar als lerares in de onderbouw van de basisschool gewerkt,
waarvan 9 jaar op Vesterhavet. Zelf doe ik al heel lang aan yoga en na het behalen van mijn
diploma als kinderyoga-docent ben ik afgelopen jaar gestart met de "kinderyoga speeltuin”
voor kinderen van 3 t/m 10 jaar.
Wilt u meer weten of uw kind aanmelden voor de kinderyoga? Er liggen folders bij BSO Otje.
Mailen of bellen kan ook voor meer informatie:
Vermeerroelie1@gmail.com of 0630255982.
Tot ziens in de kinderyoga speeltuin,
Roelie Vermeer
Vakantierooster schooljaar 2017-2018
Herfstvakantie
21 oktober t/m 29 oktober 2017
Kerstvakantie
23 december 2017 t/m 7 januari 2018
Voorjaarsvakantie
24 februari t/m 4 maart 2018
Meivakantie
28 april t/m 13 mei 2018
Pinkstervakantie
21 mei 2018
Zomervakantie
21 juli t/m 2 september 2018*
*20-07-2017 zijn de leerlingen ’s middags vrij
Studiedagen schooljaar 2017-2108
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Maandag
Dinsdag
Woensdag
Vrijdag
Continurooster
Dinsdag
Voor de groepen 1 t/m 8
Vrijdag
Voor de groepen 1/2
Voor de groepen 3 t/m 8

30 oktober
3 april
4 april
1 juni

5 december
8.30 uur tot 14.00 uur
22 december
8.30 uur tot 11.45 uur
8.30 uur tot 14.00 uur
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