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Carnaval (Let op! Andere schooltijden)
voorjaarsvakantie
weer naar school
kledingactie
Paasviering
Goede Vrijdag (leerlingen vrij)

Carnaval
Dinsdag is het dan zo ver: Carnaval! Overdag, maar ook ’s avonds vieren wij dit op school
met allemaal leuke spellen, een spookhuis, en er zal ook een prijs worden uitgereikt aan de
best verklede ouder! Wij zijn benieuwd naar alle mooie creaties en kostuums van iedereen.
Denkt u nog aan de andere schooltijden deze dag.
- Dinsdagochtend van 9.30 uur tot 11.45 uur de groepen 1 t/m 4 (De kinderen van groep 8
begeleiden)
- Dinsdagmiddag van 13.00 uur tot 15.15 uur de groepen 5 t/m 8
- Dinsdagavond van 18.00 uur tot 19.30 uur (iedereen is welkom: papa’s, mama’s, opa’s,
oma’s)
Dat betekent dat de kinderen van de groepen 5 t/m 7 op dinsdag 13 februari ’s morgens vrij
zijn en de kinderen van de groepen 1 t/m 4 hebben die dag ’s middags vrij.

Klippeholm in Ontwikkeling- Nieuwe verkeersmethode
Als school hebben wij ook dit jaar weer het Verkeersveiligheidslabel behouden. Dankzij dit
label en de bijbehorende subsidie zijn wij ons gaan oriënteren op een nieuwe
verkeersmethode voor de groepen 1 tot en met 8. Op woensdag 31 januari hebben wij
bezoek gehad van 'Onderwijs en Advies.' Zij helpen ons bij het kiezen van een nieuwe
verkeersmethode. Op dit moment gaat de voorkeur uit naar de methode 'Let’s go'. Via deze
link kunt u een indruk krijgen/ opdoen van de methode:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=_SCodKj5J-g.
De komende tijd zullen wij in meerdere groepen lessen gaan uitproberen om vervolgens te
besluiten of deze methode past bij onze school.

Hoofdluiscontrole en hulpouders gezocht
Deze week is de hoofdluis controle niet doorgegaan. De groep met hulpouders was
te klein om de controle te kunnen doen. Wij willen u daarom vragen om uw kind
zelf goed te controleren en indien nodig te behandelen.
Mocht u neten en/of hoofdluis constateren, wilt u dit dan z.s.m. doorgeven aan de
leerkracht of aan Juf Monique.
Oproep
Hoofdluis is een regelmatig terugkerend probleem.
Op plaatsen waar veel mensen bij elkaar komen kan deze besmetting gemakkelijk
van de een naar de ander overgebracht worden. De school is ongewild zo’n plaats.
Om het probleem te beperken worden alle kinderen op de eerste woensdag van elke
maand gecontroleerd op hoofdluis. Hiervoor hebben wij uw hulp nodig.
Ongeveer tien keer per jaar wordt er in elke groep gecontroleerd.
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Dat gebeurt al jaren door een groep enthousiaste ouders. Er zijn echter een aantal ouders
gestopt omdat zij geen kinderen meer op school hebben of door andere verplichtingen.
Daarom zijn wij op zoek naar nieuwe ouders die willen helpen bij de controle.
Zodra er nieuwe ouders zijn die zich hebben aangemeld, zorgen wij er voor dat
er iemand is die u helpt met “ Waar kijk ik naar? ”. Wilt u meer informatie of wilt u
helpen, dan verzoeken wij u te mailen naar juf Monique: mvmeurs@klippeholm.nl
met vermelding van uw naam en telefoonnummer.
Bij voorbaat dank.

Kledinginzameling 27 maart
Op dinsdag 27 maart wordt er gebruikte kleding opgehaald door Bags2school op
Klippeholm. De zakken (van Bags2school), waarin u de kleding kunt doen, worden
in de week van 19 maart meegegeven.

GGDFlits

Mediaopvoeding
In oktober 2016 deden 1700 ouders mee met het onderzoek ‘Digitale mediaopvoeding’ van
GGD Kennemerland. De belangrijkste uitkomsten waren:
 44% van de ouders wil graag informatie of advies over het digitale mediagebruik van
hun kind.
 Ouders vinden de informatie van professionals nuttiger dan dat van familie,
vrienden en internet.
 41% van de ouders die informatie willen, krijgt dat niet van professionals terwijl ze
dat wel graag willen.
Lees hier meer over de uitkomsten en tips voor leerkrachten en ouders.

Carnavalsdisco in ’t Kattegat
Op vrijdag 9 februari is er Carnavalsdisco 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).
Consumpties apart verkrijgbaar.
Muziek o.l.v. DJ Niels.
Vakantierooster schooljaar 2017-2018
Voorjaarsvakantie
24 februari t/m 4 maart 2018
Goede Vrijdag
30 maart 2018
Pasen
1 en 2 april 2018
Meivakantie
27 april t/m 13 mei 2018 (incl. Koningsdag en Hemelvaartsdag)
Pinksteren
20 en 21 mei 2018
Zomervakantie
21 juli t/m 2 september 2018*
*20-07-2018 zijn de leerlingen ’s middags vrij
Studiedagen schooljaar 2017-2108
Dinsdag
3 april
Woensdag
4 april
Vrijdag
1 juni
Schooltijden Carnaval
Leerlingen groepen 1 t/m 4:
Leerlingen groepen 5 t/m 7:
Leerlingen groepen 8:

09.30 – 11.45 uur
13.00 – 15.15 uur
9.30 -11.45 uur en 13.00 – 15.15 uur
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