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5 december 2019

 

Belangrijke data december 2019  
6 december:  Versieren voor kerst 
19 december:  Kerstviering in de kerk (let op! andere schooltijden) 
20 december:  Leerlingen om 11.45 uur vrij 
23 december:  Kerstvakantie 
6 januari:  Weer naar school 
 

Versieren kerst  
Morgenochtend 6 december om 8.30 uur wordt de school versierd ter voorbereiding op het 
kerstfeest. Ook hiervoor zijn er ouders nodig en wordt uw hulp om de school te versieren 
erg gewaardeerd. 
Vindt u het leuk om ons te komen helpen? Meldt u dan graag aan bij Laure, onze 
evenementen coördinator, via events@klippeholm.nl 
Hoe meer ouders hoe beter J Bij voorbaat dank!  
 

Belangrijke informatie rond de kerstviering van 19 december 2019 

 

Kerstviering donderdag 19  december                                                                                                                                                                                                                                         
Donderdag 19 december is weer de jaarlijkse kerstviering. Wij geven u nu alvast de 

belangrijke informatie. 

De leerlingen gaan op die dag alleen ’s morgens naar school. 

Om 16.15 uur worden alle leerlingen verwacht op het plein voor de Joannes de 

Doperkerk aan de Kruisweg voor de kerstviering en verzamelen de leerlingen bij 

hun leerkracht. 

Na de viering lopen de leerlingen samen met hun leerkracht naar school waar wij 

gaan genieten van een kerstdiner. Wanneer wij naar school lopen, willen wij licht 

in de duisternis brengen. De leerlingen mogen tijdens het teruglopen naar school een lichtje 

(zaklamp, lampionnenlichtje, etc.) meenemen, dat zij tijdens de wandeling aan mogen doen. 

 

Hulp gevraagd voor het kerstbuffet 

Ook dit jaar wordt er weer een feestelijk kerstbuffet georganiseerd door de 

Oudervereniging. Dit zal gehouden worden op donderdagavond 19 december, aansluitend 

op de kerstviering. De Oudervereniging verzorgt het drinken en natuurlijk de feestelijke 

aankleding. 

 

Voor deze opzet hebben wij de medewerking nodig van ouders, opa‘s en/of oma‘s, in de 

vorm van bakken, braden en het bereiden van hapjes. Dank voor uw hulp! 

 

Bij de klas van uw kind hangen vanaf maandag 9 december intekenlijsten. Hierop kunt u, in 

overleg met de leerkracht, aantekenen wat en hoeveel u voor die avond wilt klaarmaken. 

(NB. Deze bijdrage is voor eigen rekening). Wij verzoeken u vriendelijk om u aan de 

aangegeven hoeveelheden te houden om te voorkomen dat we te veel of te weinig hebben. 

Het eten dat overblijft proberen wij zo veel mogelijk weer mee naar huis te geven. 

De leerkrachten staan natuurlijk altijd open voor smakelijke suggesties van uw zijde. 
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Ook voor de leerlingen met een voedselallergie moet dit een feest worden. We verzoeken 

de ouders van de leerlingen die weinig of niets van de lijst mogen gebruiken contact op te 

nemen met de leerkracht. 

 

Alle leerlingen nemen uiterlijk 1 dag voor het kerstdiner op woensdag 18 december (in een 

plastic tas) een bord, mes, dessertlepel, vork, dessertschaaltje en een beker mee, waarop 

de naam van uw kind staat.  

 

De ouders die eten hebben gemaakt, kunnen dit donderdag 19 december vanaf 17.15 uur 

naar school brengen. U kunt uw eten afgeven aan een hulpouder in de klas van uw kind, 

deze ouder verzorgt verder de buffettafel. We verzoeken u ook schalen e.d. te voorzien van 

de naam van uw kind. 

Wilt u het warme eten zo verpakken dat het voorlopig warm blijft? Aluminiumfolie en een 

theedoek eromheen werkt goed.  

De leerlingen hoeven geen drinken mee te nemen. Dit wordt verzorgd door de 

Oudervereniging. 

 

Voor leerlingen uit de groepen 1-2 is het buffet om 18.30 uur afgelopen en de leerlingen uit 

de groepen 3 t/m 8 sluiten af om 18.45 uur. Wilt u wachten tot het buffet in de klas is 

afgesloten en de deur van het lokaal opengaat? Na afloop van het diner mag u uw kind 

meenemen naar huis. Als uw kind alleen naar huis gaat, verzoeken wij u dit van tevoren aan 

de leerkracht te melden. 

Na afloop van het kerstdiner gaan schalen, borden, bestek mee naar huis (een plastic zak is 

hiervoor heel handig). Als er een kerststukje is gemaakt gaat deze ook mee naar huis.. 

 

Voordat het kerstdiner van de leerlingen is afgelopen, kunt u zelf genieten van een glaasje 

glühwein/chocolademelk in de aula van de school. Dit wordt georganiseerd door de MR. 

 
Kerststukjes 

Dit jaar zullen sommige groepen wel en sommige groepen geen kerststukjes maken. 

Wanneer de groep van uw kind dit wel zal gaan doen, hoort u dit van uw kind of van de 

leerkracht zelf. 

 

Vrijdag 20 december hebben alle leerlingen tot 11:45 les. ‘s Middags zijn de leerlingen vrij. 

Voor de groepen 1 t/m 4 is er speelgoedochtend. 

 

Kerst in de Joannes de Doperkerk 
In de bijlage vindt een Kerst nieuwsbrief van de Joannes de Doperkerk te Hoofddorp. 

 

Decemberflyer van ’t Kattegat 
In de bijlage vindt u de decemberflyer van ’t Kattegat. Hierin staan diverse activiteiten die de 
komende maand worden georganiseerd oa. Kinderdisco, Kerstfilm en Bingo.  
Wijkcentrum ’t Kattegat 
Skagerrak 328 
Hoofddorp 
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Bericht van het bestuur van Meerprimair 
Door middel van dit bericht willen we u conform de privacywetgeving informeren over een 
recent datalek dat zich heeft voorgedaan. 
Op 5 november jl. is er door één van onze medewerkers in onze SharePoint-omgeving een 
fout geconstateerd, waardoor interne documenten door diverse medewerkers van andere 
scholen van Meer Primair ingezien zijn. Na deze melding is op 7 november een datalek 
geconstateerd en alles in het werk gesteld bij onze beheerder om dit te dichten. Op 8 
november is bevestigd dat het lek is gedicht en er geen toegang meer mogelijk is naar de 
bestanden door andere medewerkers. De Functionaris Gegevensbescherming van Meer 
Primair heeft melding gedaan van het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. We gaan 
ervan uit dat er geen vertrouwelijke documenten buiten de organisatie zijn beland. 
Wij betreuren zeer dat dit incident is voorgekomen. Naar aanleiding van dit incident hebben 
wij een grondige analyse uitgevoerd en ervoor gezorgd dat dit zich in de toekomst niet 
herhaalt. De medewerkers worden op de hoogte gebracht en in de groepen wordt 
bespreekbaar gemaakt hoe te handelen bij documenten met privacygevoelige informatie. 
Daarnaast bieden we de groepen 7 en 8 een lespakket aan over privacy. 
Wilt u meer informatie? Kijk voor ons beleidsplan ‘Privacy en veiligheid’ op 
www.meerprimair.nl/privacy 
 

 GGDflits Iedereen is wel eens bang 
Iedereen is wel eens bang. Angsten horen nu eenmaal bij het leven van zowel kleine als 
grote mensen. Het ervaren van nare gevoelens hoort bij het opgroeien. Kinderen kunnen 
bang zijn Sinterklaas en Piet ,voor het donker, om alleen naar boven te gaan, om alleen thuis 
te zijn, wat er allemaal kan gebeuren, wat er gebeurt in de wereld enzovoort. 
Heel vaak overwinnen kinderen (met begrip en geduld van hun ouders) hun angsten zelf. 
Soms echter blijkt er een hevige angst voor iets te zijn ontstaan. Lees hier meer wat u kunt 
doen bij hevige angsten en hoe u met “gewone” angsten om kunt gaan. 
Zorgen over de angst van uw kind? Het is altijd mogelijk een afspraak te maken met de 
jeugdverpleegkundige of jeugdarts verbonden aan de school van uw kind. Dit kan via 
Frontoffice JGZ 023- 7891777 op werkdagen van 8.30 – 12.30 uur en 13.00 – 17.00 uur. 
 
Vakantierooster schooljaar 2019-2020 
Kerstvakantie   21-12-2019 t/m 05-01-2020* 
Voorjaarsvakantie  15-02-2020 t/m 23-02-2020  
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 
19-12-2019 zijn de leerlingen ’s middags vrij i.v.m. de kerstviering    
20-12-2019 zijn de leerlingen ’s middags vrij  
03-07-2020 zijn de leerlingen ’s middags vrij 
 
Studiedagen schooljaar 2019-2020  
Maandag   24 februari 
Dinsdag    21 april 
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Vrijdag    29 mei 
 
Didactische dagen 
Vrijdag    14 februari 
Dinsdag     2 juni 
 
Continurooster* 
Vrijdag     24 april 
*Voor de groepen 3 t/m 8   8.30 uur tot 14.00 uur  
  Voor de groepen 1/2          gelden de reguliere schooltijden (8.30 uur tot 11.45 uur).  
 
 
 
 
 


