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06 november 2020 

Van Juf Suzanne  
 

Fijn dat je er bent! 

Beste ouders en kinderen,  

Hartelijk dank voor het invullen van de enquête schooltijden, in een apart bericht zullen wij volgende 
week communiceren over de uitslag. 

Ook al is het bijna 11 november, het advies is om niet langs de deuren te gaan. In de hogere groepen 
is er daarom voor gekozen om geen lampion te maken dit jaar. In groep 1 t/m 4 is Sint-Maarten 
onderdeel van onze leerlijn religie. Wie was Sint-Maarten en waarom gaan wij tegenwoordig langs 

de deuren? Wellicht kan uw kind hier antwoord op geven, mocht u het zelf niet (meer) weten 😉. In 
de gangen en klassen genieten we inmiddels van mooie knutselwerken en tekeningen van de 
leerlingen met betrekking tot dit onderwerp. Ook voor Sint en Kerst zijn de werkgroepen al hard aan 
de slag om de feestdagen in december te kunnen vieren op alternatieve wijze. 

In de herfstvakantie kregen wij, als één van de eerste drie Meer Primair scholen 184 zonnepanelen 
op ons dak geplaatst, wow! Hierbij hoort een heuse launchparty met gastlessen en leskisten. I.v.m. 
de tijd van het jaar en COVID-19 stellen we dit alles even uit. Daarnaast wordt er gewerkt aan een 
plek om de opbrengst te monitoren. Mochten we er verder mee aan de slag gaan, dan laten we dat 
weten. Klik hier voor een filmpje van bovenaf, waar alle drie de scholen te zien zijn.  

Vanaf uiterlijk volgende week vrijdag kunt u in de Parro app de jaarkalender terugvinden. 

 
Een lieve groet en gezondheid gewenst, 
 

Suzanne Hellings 

Directeur RKBS Klippeholm 
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Bericht van de leescommissie 

 
Onze school en de Bibliotheek werken veel samen. Samen helpen we leerlingen beter te worden in 
taal. Ook laten we kinderen zien hoe leuk lezen kan zijn, want als kinderen plezier hebben in lezen 
doen ze het vaker. Als een kind veel leest, wordt het beter in taal en alle andere vakken, daar 
hebben ze hun hele leven profijt van. Op onze school is een schoolbibliotheek. Hier vindt uw kind 
leuke en spannende boeken, die ze onder schooltijd kunnen lenen en lezen. 
In de bibliotheekvestigingen in de Haarlemmermeer zijn nog meer boeken te vinden, met mooie 
verhalen, informatieboeken, strips, tijdschriften enz. Om boeken te lenen in de Bibliotheek moet uw 
kind lid zijn. Het lidmaatschap is gratis voor kinderen tot 14 jaar. 
Als school vinden we het belangrijk dat al onze leerlingen lid worden van de Bibliotheek.  
Samen kunnen we daarvoor zorgen! Gaat u naar de Bibliotheek, schrijf uw kind in en maak kennis 
met de rijke wereld van boeken. Woont u wat verder van de Bibliotheek weg? Er is ook een groot 
aanbod aan e-boeken en luisterboeken voor kinderen beschikbaar, geheel gratis en altijd dichtbij.  

 
 

Klippeholm in ontwikkeling 

 Vanuit de werkgroep Kunst en Cultuur is het initiatief gekomen om docent 

Joost Mattijn Scholten van Pier K, die al dramalessen in elke groep geeft, in te zetten voor een 
plusgroep Drama. De plusgroep Drama is bedoeld voor leerlingen die vanuit eigen intrinsieke 
motivatie meer willen doen met hun talent, dit wordt bekeken met docent Joost, de eigen leerkracht 
en leerling. Er zal gewerkt worden aan het volgende: 
Kunstzinnige oriëntatie: de leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel en beweging te gebruiken, 
om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.  
Creativiteit en expressie: het zich vrij uiten, maar tevens ook het geven van prikkels en technieken 
om de eigen stijl verder te ontwikkelen.  
De plusgroep kan kinderen in contact brengen met alle culturele disciplines zoals: dans, muziek, 
drama, literatuur, media-educatie en erfgoededucatie.  
Zo krijgen ze een brede kennismaking en kunnen kinderen hun eigen voorkeur en talent ontdekken. 
 
 

Bijlagen: 
Beleef het nieuwe theateraanbod online van Bureau Vanaf2 
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Hieronder vindt u het vakantierooster, studiedagen en didactische dagen voor het  

Schooljaar 2020-2021 

Vakantierooster schooljaar 2020-2021 

Kerstvakantie                                             19-12-2020 t/m 03-01-2021 
Voorjaarsvakantie                                     20-02-2021 t/m 28-02-2021 
Goede vrijdag                                             02-04-2021 
Pasen                                                           03-04-2021 t/m 05-04-2021 
Koningsdag                                                 27-04-2021 
Meivakantie                                               26-04-2021 t/m 09-05-2021 
Hemelvaart                                                13-05-2021 t/m 14-05-2021 
Pinksteren                                                  22-05-2021 t/m 24-05-2021 
Zomervakantie                                          10-07-2021 t/m 22-08-2021 
 
Studiedagen schooljaar 2020-2021 
Donderdag         12 november 2020 
Maandag              1 maart 2021 
Dinsdag                6 april 2021 
Woensdag           2 juni 2021 
 
Didactische dagen schooljaar 2020-2021 
Vrijdag               19 februari 2021 
Maandag            7 juni 2021 


