6 december 2018
Belangrijke data december 2018 en januari 2019
12 december:
20 december:
20 december:
21 december:
22 december:
7 januari:
9 januari:
31 januari:

Hoofdluiscontrole
Kerstviering in de kerk
Kerstdiner op school (let op andere schooltijden)
Continurooster groep 3 t/m 8
Kerstvakantie
Weer naar school
Hoofdluiscontrole
Ronde tafel gesprek

Verslag studiedag van 20 november 2018
Op dinsdag 20 november hebben alle collega’s van Klippeholm een gezamenlijke studiedag
gehad. Tijdens deze studiedag stonden er twee onderdelen centraal:
1. Waar liggen jouw onderwijsinhoudelijke kwaliteiten/talenten.
2. Visieontwikkeling van Klippeholm a.d.h.v. Lego Serious Play
Eens in de vier jaar moet elke school zijn schoolplan bijstellen. Klippeholm zal dit in 2019
moeten herschrijven. In dit schoolplan wordt opgenomen waar de school voor staat en
welke doelen de school zichzelf stelt voor de komende jaren.
Bij het schrijven van een nieuw schoolplan wordt er ook stilgestaan bij de huidige visie van
de school. Tijdens deze studiedag hebben wij de mogelijkheid gehad om met het team na te
denken over dit vraagstuk. In de ochtend hebben wij twee werkvormen ingezet om zicht te
krijgen op de onderwijsinhoudelijke talenten en voorkeuren om tot handelen te komen van
elke collega.
In de middag is er door het team een workshop gevolgd waarbij de inzet van Lego Serious
Play ons heeft geholpen na te denken over het toekomstig onderwijs. Uit deze sessie zijn
een aantal ideeën naar voren gekomen die de komende tijd onderzocht gaan worden en
mogelijk in het vernieuwde schoolplan opgenomen worden. Hierbij kunt u bijvoorbeeld
denken aan: gepersonaliseerd leren, groep doorbrekend leren, bewegend leren, de
‘buitenwereld’ de school in halen en ICT inzetten als ondersteunende rol bij het leerproces.
Mocht u dit ook interessant vinden dan bent u van harte welkom om hier verder met ons
over na te denken.

Lerarentekort
Ook het landelijk tekort aan (goede) leerkrachten gaat helaas niet aan onze school
voorbij. Gelukkig weten we tot nu toe de grootste structurele bezettingsproblemen
intern op te lossen. Daarbij is een groot compliment aan alle medewerkers op zijn
plaats, aangezien zij het mogelijk maken dat de continuïteit gewaarborgd blijft op
onze school. Wel zien we dat de kortdurende plotselinge vervangingen door ziekte
of andere persoonlijke omstandigheden, nauwelijks zijn op te vangen. Hiervoor
moeten we steeds vaker noodmaatregelen (meerdere leerkrachten voor een groep,
opdelen, onbevoegden voor de groep e.d.) inzetten om het naar huis sturen van
leerlingen te voorkomen. Daarom wenden wij ons ook tot u om mee te helpen
denken over eventuele mogelijkheden. Heeft u een goed of creatief idee die helpt bij
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ons lerarentekort? Kent u mensen in uw omgeving die interesse hebben in het
primair onderwijs? Bent u zelf bevoegd om les te geven of kent u iemand die dat is?
Wij komen dan graag in contact om nader kennis te maken en/of ideeën uit te
wisselen.

Belangrijke informatie rond de kerstviering van 20 december 2018
Kerstviering donderdag 20 december
Donderdag 20 december is er weer de jaarlijkse kerstviering. Wij geven u nu alvast
belangrijke informatie omtrent de kerstviering en het kerstdiner.
De leerlingen hebben op die dag alleen ’s morgens school.
Om 16.15 uur worden alle leerlingen verwacht op het plein voor de Joannes de
Doperkerk aan de Kruisweg voor de kerstviering. De leerlingen verzamelen bij hun
leerkracht.
Na de viering lopen wij met de kinderen naar school waar zij 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, o.i.d..) 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 20 december, aansluitend
op de Kerstviering in de kerk. De Oudervereniging verzorgt het drinken en natuurlijk de
feestelijke aankleding. Wij vragen de medewerking van ouders, opa‘s en/of oma‘s in de
vorm van bakken, braden en het bereiden van hapjes.
Bij de klas van uw kind hangen vanaf maandag 10 december intekenlijsten. Hierop kunt u, in
overleg met de leerkracht, aantekenen wat u voor die avond wilt klaarmaken. (Deze bijdrage
is voor eigen rekening.) Wij verzoeken u vriendelijk om u aan de aangegeven hoeveelheden
te houden om te voorkomen dat we teveel of te weinig hebben. Het eten dat overblijft
proberen wij zo veel mogelijk weer mee naar huis te geven.
Mocht u graag een gerecht willen klaarmaken en ziet u dit gerecht niet op de lijst staan,
overlegt u dan met de leerkracht. De leerkrachten staan altijd open voor smakelijke
suggesties van uw zijde.
Ook voor kinderen met een voedselallergie moet dit een feest worden. Wij verzoeken de
ouders van de kinderen die weinig of niets van de lijst mogen, contact op te nemen met de
leerkracht. Samen kijken wij graag naar mogelijkheden.
Alle kinderen nemen uiterlijk een dag voor het kerstdiner op woensdag 19 december (in een
plastic tas) een bord, mes, dessertlepel, vork, dessertschaaltje en een beker mee, waarop
de naam van het kind staat.
De ouders die eten hebben gemaakt, kunnen dit donderdag 20 december naar school
brengen vanaf 17.15 uur. U kunt uw eten afgeven aan een hulpouder in de klas van uw kind.
Deze ouder verzorgt verder de buffettafel in het klaslokaal. Wij 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 kinderen hoeven geen drinken mee te nemen. Dit wordt verzorgd door de
Oudervereniging.
Om 18.30 uur is het buffet afgelopen voor de kinderen uit de groepen 1-2, 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
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van het lokaal opengaat? Als uw kind alleen naar huis mag, 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.
Het diner is om 18.30 uur/18.45 uur afgelopen waarna uw kind(eren) na een heerlijk
kerstdiner naar huis gaat (gaan). Voor die tijd kunt u zelf nog 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 21 december is er een continurooster voor de groepen 3 t/m 8 tot 14.00 uur.
De leerlingen nemen zelf een eigen lunchpakket mee.
De groepen 1/2 hebben school tot 11.45 uur.

Kerstdisco in ’t Kattegat
Op vrijdag 14 december is er Kerst en glitterdisco in wijkcentrum ’t Kattegat.
Voor de groepen 3 t/m 8 van 19.00 uur tot 21.00 uur.
Het kind met de mooiste outfit wint een prijs!
Entree € 1,50 ( incl. één limonadedrankje).
Wijkcentrum ’t Kattegat
Skagerrak 328, 2133 DX Hoofddorp
kattegat@maatvast.nl
Bijgesloten de flyer met de kerstactiviteiten in ‘t Kattegat.
Vakantierooster schooljaar 2018-2019
Kerstvakantie
22-12-2018 t/m 06-01-2019
Voorjaarsvakantie
16-02-2019 t/m 24-02-2019
Goede vrijdag
19-04-2019
Pasen
20-04-2019 t/m 22-04-2019
Koningsdag
27-04-2019
Meivakantie
19-04-2019 t/m 05-05-2019
Hemelvaart
30-05-2019
Pinksteren
09-06-2019 t/m 10-06-2019
Zomervakantie
13-07-2019 t/m 25-08-2019*
*12-07-2019 zijn de leerlingen ’s middags vrij
Studiedagen schooljaar 2018-2019 (de leerlingen zijn vrij)
Donderdag
14 februari
Woensdag
3 april
Maandag
3 juni
Didactische dagen (de leerlingen zijn vrij)
Vrijdag
15 februari
Dinsdag
11 juni
Continurooster
Vrijdag
21 december
Voor de groepen 1/2
8.30 uur tot 11.45 uur
Voor de groepen 3 t/m 8 8.30 uur tot 14.00 uur
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