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Belangrijke data november en december 2019  
14 november:  Studiedag; Leerlingen vrij 
19 november:  Versieren school voor Sinterklaas 
  4 december:  Kijkmiddag Sinterklaas surprises 12.00 uur-12.30 uur 
  5 december:  Sinterklaasfeest op school (continurooster) 
  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 
 

Wijzigingsformulier toestemming gebruik beeldmateriaal 
Bijgevoegd vindt u het nieuwe, door onze stichting Meer Primair gemaakte AVG-proof, 
‘Wijzigingsformulier beeldmateriaal’. Wij willen vragen aan alle ouders om deze eenmalig 
uit te printen, in te vullen en in te leveren bij de groepsleerkracht van (uw oudste) kind. Deze 
gegevens worden verwerkt in ons systeem, alle oude informatie vervalt. Dit formulier kan 
altijd tussendoor gebruikt worden voor wijzigingen. Aan het begin van elk schooljaar zal 
gevraagd worden of er wijzigingen zijn. Dan hoeft u alleen in dat geval iets te doen. Wij 
danken u alvast hartelijk voor uw medewerking. Mocht printen echt net lukken, dan is een 
papieren versie te verkrijgen bij de administratie.  
 

Opening van Klippeholm 2  
Zoals eerder bekend gemaakt is ons Onderwijsteam 5-6 verhuisd naar Klippeholm 2. Op 

dinsdag 29 oktober hebben wij deze nieuwe locatie feestelijk mogen openen. 
Alle leerlingen en ouders van de groepen 5 en 6 zijn verwelkomd met koffie, thee of 
limonade en een heerlijk Klippeholm gebakje. Er is tijd geweest om de nieuwe locatie te 
bekijken. Alle ouders, leerlingen van groepen 5 en 6 maar ook alle leerlingen van de 
andere groepen op Klippeholm hebben kunnen genieten van een leuke goochelshow. 
 
Veel dank aan iedereen die ons heeft geholpen en hartelijk dank voor alle positieve en 
enthousiaste reacties die wij van u als ouder hebben gekregen over Klippeholm 2! 
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Versieren Sint en Kerst  
U heeft vast de poster in school al gezien voor de versieravonden van Sint en Kerst?! 
Dinsdagavond 19 november om 19.00 uur zal de school feestelijk worden versierd ter 
voorbereiding op het Sinterklaasfeest.  
Vrijdagochtend 6 december om 8.30 uur wordt de school versierd ter voorbereiding op het 
kerstfeest.  
Wij zoeken nog ouders! Lijkt u het leuk om mee te helpen, meldt u dan aan bij Laure 
(Evenementen Coördinator) via events@klippeholm.nl 
Geef a.u.b. in uw email aan bij welke viering(en) u wilt komen helpen met versieren.  
We zouden het ontzettend fijn vinden als u kunt komen helpen. Hoe meer ouders hoe beter! 
Bij voorbaat dank!  
 
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  
03-07-2019 zijn de leerlingen ’s middags vrij 
 
Studiedagen schooljaar 2019-2020  
Donderdag   14 november 
Maandag   24 februari 
Dinsdag    21 april 
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).  
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