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Nieuwe schooljaar- nieuwe start
Allereerst willen we iedereen een warm welkom heten in dit nieuwe school jaar.
In de zomervakantie is er weer hard gewerkt. U heeft ons voor de vakantie vast wel zien
sjouwen met verhuisdozen. Alle algemene ruimtes moesten namelijk leeggehaald worden
zodat er in de zomervakantie een nieuwe vloer gelegd kon worden in de algemene ruimtes.
En het resultaat mag er zijn!
Op maandag 4 september is Meester Paul vroeg op pad gegaan om alle leerkrachten van
hun vakantiebed te plukken en net op tijd arriveerden alle meesters en juffen om de
kinderen op het schoolplein te onthalen voor de eerste schooldag!
Voor de zomervakantie hebben we afscheid genomen van een aantal leerkrachten, maar we
kunnen ook weer een aantal nieuwe leerkrachten van harte welkom heten. Zij stellen zich
zelf voor in deze PaperKlip.
We hopen er met elkaar een mooi, leerzaam en verwachtingsvol jaar van te maken.
Nu we weer voortvarend aan dit schooljaar zijn begonnen en de eerste week er bijna opzit
willen we graag een aantal schoolregels even opfrissen.
 Ziektemelding en verlof aanvragen. Bij ziekte ontvangen wij graag een
ziektemelding vóór 8.30 uur. Bijzonder verlof liefst zes weken van te voren
aanvragen bij de directeur van school. Gaat het om religieuze verplichtingen dan
bent u verplicht dit verlof uiterlijk twee dagen van te voren te melden bij de
directeur. In het geval van extra verlof (vakantie buiten de schoolvakanties i.v.m. de
aard van het beroep van één van de ouders) moet de aanvraag minimaal zes weken
van te voren zijn ingediend.
 Fietsen. Fietsen moeten worden geplaatst in of tegen de fietsenrekken. Niet los
tegen een schoolhek, heg, muur of op de stoep. Hierdoor blijven de ingangen en
doorgangen vrij en hebben voetgangers er geen last van. Een vriendelijk doch
dringend verzoek aan ouders/verzorgers die kinderen wegbrengen of ophalen om er
op te letten dat de doorgang tussen de heg van het schoolplein en de gymzaal vrij
blijft, zodat klassen die terug lopen naar hun school niet worden gehinderd.
 Start van de lessen. Tien minuten voor half negen en tien minuten voor één gaan de
deuren open. Wij vragen u zoveel mogelijk de ingang te gebruiken bij de groep van
uw kind. Leerlingen gaan pas de groep in als de leerkracht er is. Vanaf groep 5 gaan
de ouders niet meer mee de groep in. Wanneer de zoemer gaat beginnen de lessen.
Ouders worden dan gevraagd de lesruimtes/school te verlaten.
 Ingang schoolplein. Wij willen u er nog even op wijzen dat de opening bij het
fietsenrek van de leraren (bij de teamkamer) geen doorgang is voor ouders en
leerlingen. Wilt u gebruik maken van de vier reguliere schoolplein ingangen, te
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weten bij de ingang van groepen 7 en 8, aan de kant van het IJveld, bij de
hoofdingang en bij de kleuteringang.
Skateboards, stepjes, eenwieler etc. Op school is er de afspraak dat er tijdens
pauzes en onder lestijd geen gebruik gemaakt wordt van speelgoed dat rolt of rijdt.
Daarbij denken we o.a. aan skateboards, stepjes, eenwielers maar ook aan heelys of
afstand bestuurbare auto's en drones. Dit om ongelukken en beschadigingen aan
eigendommen te voorkomen. Het vriendelijke verzoek om dergelijk materiaal dan
ook niet door kinderen mee te laten nemen naar school. Mocht uw kind overdag
heelys dragen dan verzoeken wij hem/haar de 'roller' te verwijderen tijdens
schooltijden.
Fruit. De leerlingen eten fruit als tussendoortje tijdens de kleine pauze. Alleen na
overleg met de leerkracht mag een leerling dat geen enkel fruit lust iets anders
meenemen.

Geboren
Op woensdag 23 augustus is Meester Bas, uit groep 1/2D, de trotse vader
geworden van twee prachtige dochters, Nikki en Dani. Wij wensen Meester Bas en
zijn man Arnan heel veel geluk en gezondheid en speelplezier met Dani en Nikki.

Even voorstellen
Ik ben Margreet Eikmans en vanaf dit jaar Intern begeleider op Klippeholm.
Sinds 1980 werk ik met veel plezier in het onderwijs en heb ik als leerkracht
ervaring opgedaan in alle groepen. Sinds 2002 ben ik Intern begeleider en
werkte ik op de Regenboog in Hoofddorp.
Er zijn vast wel kinderen en ouders die mij kennen of gezien hebben. Ik ben
namelijk al twee jaar een ochtend in de week op Klippeholm geweest om samen met juf José
de interne begeleiding vorm te geven. Toen juf José aangaf weer graag als leerkracht te
willen gaan werken, heb ik gesolliciteerd op de vacature die daardoor ontstond. Het is voor
mij een uitdaging om met een nieuw en energiek team te gaan werken. Ik vind het belangrijk
om goed contact op te bouwen met kinderen en ouders, want samen met de leerkracht
kunnen we ervoor zorgen dat uw kind krijgt waar het recht op heeft; een fijne schooltijd met
goed onderwijs, waarbij rekening gehouden wordt met zijn/haar mogelijkheden en
kwaliteiten.
Naast mijn werk op school zing ik in een popkoor en houd ik van hardlopen en lezen. Samen
met mijn man Hans heb ik een volwassen zoon, Gijs.
Mocht u persoonlijk met mij kennis willen maken of vragen hebben dan kunt u altijd even
binnenlopen. Mijn werkdagen zijn dinsdag, woensdag en donderdag.
Hallo allemaal,
Mijn naam is Linda Koehorst en ik houd wel van een uitdaging! Ik heb dit schooljaar de
overstap gemaakt van Klavertje vier naar de Klippeholm. Naast twee dagen in
groep 8, krijg ik ook de kans om samen met nog 3 collega’s, mij te gaan
verdiepen in ‘onderwijs-transitie’. Een hele spannende en toffe uitdaging
waarmee ik mijn steentje bijdraag aan goed (nog beter, het allerbeste)
onderwijs op de Klippeholm.
Thuis zoek ik graag de gezelligheid van mijn man en kinderen, vrienden en
familie. Ik vind het heerlijk om samen met hen activiteiten te ondernemen en dan het liefst
buiten, lekker een frisse neus halen. Ook ga ik graag naar buiten om te sporten; rennen,
klimmen, klauteren of een obstakel run. Ook daar houd ik wel van een uitdaging.
Ik heb er zin in, een nieuw schooljaar. We gaan elkaar vast tegen komen, tot dan!
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Ik ben Dennis, 24 jaar oud en ik woon in Zwanenburg samen met mijn vriendin. In mijn vrije
tijd ben ik te vinden in de bioscoop of de sportschool en ga ik graag bij familie
en vrienden langs. Voordat ik naar de Klippeholm ben gekomen heb al bij een
aantal andere scholen van Meer Primair gewerkt en meerdere groepen gehad.
Ik zal 5 dagen werken op de Klippeholm waarbij ik 4 dagen les geef aan groep
5. De andere dag volg ik met drie andere collega’s een Master opleiding bij
Hogeschool Leiden. Ik kijk er naar uit om te starten op de Klippeholm en te
ontdekken wat de studie ons te bieden heeft.
Hallo allemaal, mijn naam is Ester van Veen. Geboren en getogen in Nieuw-Vennep.
Ik heb 2 kinderen, Jip en Linde.
Ik ben sinds 1993 werkzaam in het basisonderwijs. Eerst 9 jaar in Amsterdam.
Daarna verhuisde ik naar Hoofddorp en ben ik gestart op
bassischool Klavertje vier. Na daar 15 jaar gewerkt te hebben, is het tijd voor
en nieuwe uitdaging en begin ik na de zomervakantie als leerkracht voor
groep 1/2 hier op de Klippeholm. Na 24 jaar vind ik werken met het jonge
kind nog steeds het leukste dat er is. Geen dag is hetzelfde. Ik had er dan ook veel zin in om
op 4 september weer aan de slag te gaan!

Wecycle actie
Ja, ja de eerste apparaten zijn al ingeleverd!
Ook dit schooljaar doen we mee aan de Wecycle actie, een actie om kleine elektrische
apparaten in te zamelen. De actie wordt georganiseerd in samenwerking met Wecycle, een
stichting zonder winstoogmerk.
Recycling van elektrische apparaten is heel belangrijk. Helaas worden veel kleine apparaten
nog vaak weggegooid. Om kinderen te leren deze apart te houden en in te leveren, houdt
Wecycle ieder jaar een landelijke inzamelactie met basisscholen. Zo helpen de kinderen het
milieu en verdienen ze een mooi cadeau voor de school.
In de bijlage vindt u een uitgebreide lijst met de apparaten die allemaal in de doos mogen en
ook bij de dozen hangt de uitgebreide lijst.
De actie in het kort
De inzamelactie loopt van 4 september t/m 17 november 2017.
De school verzamelt minimaal 75 kleine apparaten.
In week 48 worden de volle dozen opgehaald. Mochten de dozen eerder vol zijn dan is de
actie ook eerder afgelopen en zal hiervan in de PaperKlip melding worden gemaakt.
Een beloning voor school
Nadat de dozen zijn opgehaald, mag de school een beloning kiezen. Afgelopen jaar hebben
we een serie themaboeken voor onze nieuwe Bibliotheek kunnen bestellen.
Spelregels voor deze actie:
 Kleine elektrische apparaten en gereedschappen met een stekker of batterij die in
een boodschappentas passen mogen worden ingeleverd.
 De apparaten worden verzameld in een grote kartonnen dozen. Deze staan in de
aula naast de blauwe kast. Apparaten die niet door de opening van de doos passen
mogen niet worden ingeleverd. Te grote apparaten en losse apparaten worden niet
meegenomen door de chauffeur van Wecycle. Wilt u a.u.b. géén apparaten naast
de dozen plaatsen.
 Vóór het inleveren moeten de restanten uit het apparaat zijn verwijderd, zoals
batterijen, koffiefilters, stofzakken, frituurvet en dergelijke. Geen vochtige
apparaten inleveren.
We willen u bij voorbaat hartelijk bedanken voor het meesparen voor onze school. Met uw
medewerking wordt vast weer een succes!
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Hoofdluiscontrole
Ook dit jaar worden de leerlingen elke eerste woensdag van de maand
gecontroleerd op hoofdluis. Data vindt u in de schoolkalender.

Gevonden voorwerpen
Gevonden voorwerpen worden verzameld in de witte bankjes die bij de
lerarenkamer staan. Dus is uw kind iets kwijt of vergeten? Kijk dan even in de
bankjes. Sieraden, sleutels en brillen worden apart bewaard bij de administratie.

Kledingactie
We gaan dit jaar weer meedoen aan de kledingactie Bag2school. In de week van 3
november en de week van 30 maart zal er weer kleding worden ingezameld.
Uitgebreide informatie volgt nog.

Wijkfeest Bornholm
Het jaarlijkse wijkfeest voor de wijk Bornholm is op 17 september.
Iedereen is van harte uitgenodigd om die dag te beleven rond het winkelcentrum Skagerhof.
Er zijn activiteiten voor jong en oud zoals:
 Een Braderie
 Een kofferbakmarkt
 Vrijmarkt voor Kinderen die op hun eigen kleedje hun eigen spullen mogen verkopen
(Aanmelden hiervoor is niet nodig er is al een speciale plaats voor gereserveerd).
 De Paardentram zorgt voor een goede verbinding tussen het feestterrein
en het verpleeghuis Bornholm tijdens de geplande rondritten.
 Op het grasveld worden in samenwerking met Sportservice
Haarlemmermeer sportieve activiteiten gehouden.
 Buurtcentrum ’t Kattegat heeft diverse activiteiten die niemand mag missen.
 Een feest zonder muziek bestaat niet dus gaan er enkele artiesten optreden die voor
een gezellige sfeer zorgen.
 Meer Radio is aanwezig voor een live uitzending.
Iedereen is van harte welkom op het wijkfeest!!

Sporttoernooien handbal en bee-ball
In de bijlage vindt u de informatiebrief met inschrijflink voor beide toernooien.
Rectificatie vakantierooster
Alle leerlingen zijn vrijdag 20 juli ‘s middags vrij! Er is geen continurooster die dag.
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
Donderdag
5 oktober(Meer Primair dag)
Maandag
30 oktober
Dinsdag
3 april
Woensdag
4 april
Vrijdag
1 juni
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Continurooster
Dinsdag
Voor de groepen 1 t/m 8
Vrijdag
Voor de groepen 1/2
Voor de groepen 3 t/m 8

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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