8 november2018
Belangrijke data november en december 2018
20 november:
5 december:
12 december:
20 december:
20 december:
21 december:
22 december:

studiedag (leerlingen vrij)
Sinterklaas op school
hoofdluiscontrole
Kerstviering in de kerk
Kerstdiner op school (let op andere schooltijden)
continurooster groep 3 t/m 8
Kerstvakantie

Nieuws van de Oudervereniging
Algemene Leden Vergadering (ALV)
Op 3 oktober jl. is de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) van de Oudervereniging
weer gehouden. Tijdens de ALV kijken we als eerste terug naar het afgelopen schooljaar.
De Oudervereniging heeft in dit schooljaar zes keer vergaderd. Tussendoor zijn er
bijeenkomsten geweest met de activiteitencommissies en de school.
De samenwerking met de school wordt door de OV als goed ervaren. De OV is het vorig
schooljaar begonnen met Cindy Molenaar, Diana Tenty, Mireille Hunsche, Jeroen Stuurwold,
Nancy Philips-Grauwelman, Yolanda de Groot, Remco Langeveld, Ilona Louven en Jennifer
Oosterbeek. Gedurende het jaar is Petra Hendriks erbij gekomen. De kascommissie is dit jaar
verzorgd door Mevr. De Vos en Mevr. Van Sloten. Namens de OV bedankt voor jullie
bijdrage de afgelopen jaren!
De volgende activiteiten zijn georganiseerd: Kinderboekenweek, Carnaval/Kermis, Kerst,
Pasen, Communie, Schoolreis, Themadag Kleuters, Schoolfotograaf, Sportactiviteiten,
Afscheid groep 8 en de Avondvierdaagse. Er zijn voor de grootste activiteiten draaiboeken.
Deze zullen komend jaar worden bijgewerkt.
De rol van voorzitter en die van penningmeester is uitgevoerd door Jeroen en de rol van
secretaris door Yolanda. De jaarcijfers zijn ook weer besproken. Het schooljaar is afgesloten
met een klein positief saldo.
Na de terugblik op het afgelopen schooljaar hebben we in de vergadering vooruitgekeken
naar het nieuwe schooljaar. De begroting voor het komende schooljaar is besproken. Voor
details verwijs ik naar de site van de Klippeholm (ouders > oudervereniging). Voor de
begroting van komend schooljaar is extra geld vrijgemaakt voor het lustrum dit schooljaar
(40 jaar bestaan!). Er is hiervoor ook een aparte lustrumcommissie in het leven geroepen.
De facturen m.b.t. de ouderbijdrage zijn voor de herfstvakantie meegegeven aan de
kinderen, met het vriendelijke verzoek aan de ouders om vóór 25 november a.s. te betalen.
De ouderbijdrage wordt door de ALV vastgesteld op € 45,-- (dus geen verhoging). Leerlingen
die bij ons op school komen vanaf december (tot aan de schoolreis) betalen € 27,50.
ALV heeft toestemming gegeven aan de OV om Petra Hendriks als nieuwe OV-lid te
benoemen. Jeroen zal de rol van voorzitter/penningmeester voortzetten en Yolanda de rol
als secretaris.

Sparen voor de schoolbibliotheek
U helpt toch ook mee om de bibliotheek verder uit te kunnen breiden?
Inleveren kassabonnen kan nog tot 10 november 2018.
De kassabonnen kunnen worden ingeleverd bij de leerkracht van uw kind.
Alvast bedankt!

De PaperKlip verschijnt 1 keer per 2 weken en is ook te vinden op de website onder het kopje ouders.

Wecycle actie
De actie is afgelopen. Er kunnen geen apparaten meer worden ingeleverd. Volgende week
worden de dozen opgehaald. Ook dit jaar zitten de dozen weer vol met apparaten en wie
weet krijgen we wederom een mooi boekenpakket voor de bibliotheek! Iedereen heel erg
bedankt voor het meewerken aan deze actie!

GGD Flits
Gehoorschade
1.100.000.000 Jongeren lopen wereldwijd risico op gehoorschade door harde muziek en
gehoorschade komt steeds jonger voor. Gehoorschade ontstaat doordat de trilharen in het
binnenoor beschadigd raken. Dit kan het gevolg zijn van ouder worden, dat is natuurlijke
slijtage. Maar trilharen beschadigen ook door te veel blootstelling aan harde geluiden.
Wist u dat….
 Een piep in het oor een teken van gehoorschade is?
 1 op de 4 kinderen na het muziek luisteren wel eens een piep in het oor heeft?
 Geluid boven 80 decibel al schadelijk kan zijn voor het gehoor? Wat is te hard?
Lees meer, hoe u uw kind kunt beschermen tegen hoorschade.
Online testen
Je kind kan zelf online testen hoe goed hij of zij hoort met de Kinderhoortest (6-12 jaar) of
de Oorcheck hoortest (vanaf 12 jaar).
Twijfelt u aan het gehoor van uw kind? U kunt u altijd een hoortest af laten nemen bij
assistente jeugdgezondheidszorg. Een afspraak maken kan via 023-7891777 op werkdagen
van 8.30 - 12.30 uur en 13.00 - 17.00 uur.

Sinterklaastheater in ’t Kattegat
Jeugdtheatergroep Tikkie presenteert:
“Het naaiatelier van Sinterklaas”
Zaterdag 1 december van 11.30 uur tot 12.30 uur.
(’t Kattegat is om 11.15 uur open).
Entree € 2,00 (incl. wat lekkers en drinken).
Na afloop van de voorstelling kun je nog met Sinterklaas op de foto.
Je kunt de Pieten helpen door nieuw pak te ontwerpen!
Haal nu je kleurplaat op in ’t Kattegat.
Wijkcentrum ’t Kattegat
Skagerrak 328, 2133 DX Hoofddorp
kattegat@maatvast.nl
Zie ook bijgesloten flyer.
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)
Dinsdag
20 november
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Donderdag
Woensdag
Maandag

14 februari
3 april
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

De PaperKlip verschijnt 1 keer per 2 weken en is ook te vinden op de website onder het kopje ouders.

