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Van Juf Suzanne 
Beste ouders en kinderen,  
 
Vandaag stond het Paasontbijt gepland, een viering in de aula en de ‘eitje-tik’ wedstrijd. Wat een 
contrast om nu in een bijna lege school dit stukje te schrijven. Toen ik aan kwam lopen, zag ik de zin 
voor het raam hangen (ook te zien bij Klippeholm 2!): Lieve kinderen, wij missen jullie! Het ontroert 
me, het gemis van iedereen en daarnaast de hoop dat iedereen gezond is/blijft. Laten we hopen dat 
de langste tijd zonder elkaar is geweest, dat de maatregelen helpen en we na de meivakantie elkaar 
weer in school kunnen ontmoeten. En zo niet, dan gaan we er weer voor met elkaar, want ik ben 
wederom trots! 
Trots omdat: 

• Iedereen nog steeds zo ongelooflijk zijn/haar best doet om het thuisonderwijs en het in 
Teams werken te laten slagen. Leerkrachten, leerlingen en ouders! 

• Wij nog steeds zo veel hartverwarmende berichten ontvangen. 

• Er nog steeds zo veel begrip is voor de situatie, we moeten het allemaal 'leren'. 

• De schoolreis niet is afgezegd, maar is verzet naar begin volgend schooljaar. 

• Het af en toe best weleens moeilijk en frustrerend is en niet alles vlekkeloos verloopt, maar 
er dan tóch een dialoog plaatsvindt om tot elkaar te komen. 

In deze link https://www.youtube.com/watch?v=n2IA6dDO9Ww&feature=youtu.be nog een 
boodschap voor de leerlingen.  
Fijne Pasen, gezondheid gewenst en wees lief voor elkaar. 
Dag allemaal! 
 

Mededeling vanuit directie 
Doorgeven zieke leerlingen 
In deze periode waarin veel mensen ziek zijn, willen wij het ook graag weten als uw kind ziek is. Wilt 
u dit melden aan de leerkracht van uw kind? Wilt u het ook weer laten weten als uw kind is 
hersteld? Positief op Corona geteste besmettingen van leerlingen, ouders en naaste familieleden 
graag melden bij de leerkracht en de directie: directie@klippeholm.nl. 
 
Opvang op school 
Als u ook gebruik wilt maken van opvang op school omdat u of uw partner een vitaal beroep heeft 
en u daardoor niet zelf overdag de opvang kunt regelen, kunt u dit uiterlijk 24 uur van tevoren 
melden aan school door een mail te sturen naar meikmans@klippeholm.nl Vermeld in de mail uw 
naam, naam van uw kind, uw beroep en de dag(en) waarop u opvang nodig heeft.  
 
Van de intern begeleider 
We merken op school dat ouders enorm hun best doen om hun werk en het afstandsonderwijs goed 
te combineren. Dit vraagt heel veel van iedereen en daar zijn we ons op school heel goed van 
bewust. We kunnen ons voorstellen dat u tegen problemen kunt aanlopen en denken graag met u 
mee. In deze periode kunnen u gedrags- of leerproblemen opvallen, waar u hulp bij nodig heeft. Of u 
kunt merken, dat er problemen in de opvoeding zijn, waar u over wilt praten. Wij willen u vragen om 
contact op te nemen met de leerkracht als u zorg heeft om uw kind. De leerkracht kan dan indien 
nodig contact opnemen met de Intern Begeleider. Met elkaar kunnen we dan kijken wat er nodig is 
en wat er kan op dit moment. Juist in deze tijd is het extra belangrijk om zorgen met elkaar te delen 
en proberen te voorkomen dat de druk te groot wordt. Wij gaan zoals altijd vertrouwelijk om met 
alle informatie die u met ons deelt. 

https://www.youtube.com/watch?v=n2IA6dDO9Ww&feature=youtu.be
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Namens Meer Primair

 
 

Paasviering 

Door het thuisonderwijs vindt er dit jaar helaas geen gezamenlijke Paasviering 

op school plaats. Wilt u samen met uw kinderen Pasen vieren door middel van 

een viering? Dat kan met de online Paasviering van Kwintessens en Verus. De 

viering is vanmorgen uitgezonden op de website www.kwintessens.nl/start. U kunt de viering 

terugkijken op Youtube. 

 

Vanuit de ICT-commissie 
Hulp van ICT-ouders 

De leerkrachten van de ICT-werkgroep Klippeholm hebben de afgelopen weken hard gewerkt om 

het team, leerlingen en ouders te ondersteunen wat betreft Teams. In de handleidingen die gemaild 

zijn kunnen de meeste antwoorden worden gevonden. Mocht u nu toch nog een vraag hebben, dan 

is er extra hulp. Twee vaders hebben zich opgegeven om via de mail assistentie te verlenen: 

• Bruno Dos Anjos Costa, bruno.a.costa@netcabo.pt  

• Bas Bomhof, b.bomhof@@fam-bomhof.nl 

Vragen die zij niet kunnen beantwoorden, worden doorgestuurd naar ict@klippeholm.nl.  

Wij danken deze ouders van onze leerlingen hartelijk! 

 

Sportdag groep 3 t/m 8 
Dit schooljaar zal de jaarlijkse sportdag voor groep 3 t/m 8 plaatsvinden op vrijdag 26 juni 2020. Deze 

datum is nog ver weg en stiekem hopen wij dat dit voor de kinderen door kan gaan in deze onzekere 

http://www.kwintessens.nl/start
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mailto:b.bomhof@@fam-bomhof.nl
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tijd. De sportdag vindt dit jaar voor alle kinderen plaats in het Haarlemmermeerse Bos, rondom de 

grote paardenbak. Voor deze dag zijn wij natuurlijk op zoek naar sportieve ouders die ons kunnen 

helpen. We zijn op zoek naar ouders die kunnen helpen bij de groepen 3 en 4 en ouders die kunnen 

helpen bij groep 5 t/m 8.  

Opgeven als hulpouder kan via de volgende link; 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScu6adNTeczR197lGn973QexD1sGYovo7Jy-

IWrBPTmJW3_gg/viewform  

Bijgevoegd is er nog een brief m.b.t. de sportdag van de groepen 3 t/m 8. 

 

Sportdag groep 1/2 
De sportdag van de groep 1/2 staat gepland op woensdag 13 mei. Vooralsnog verplaatsen wij deze 

naar een nader te bepalen datum. Verdere informatie volgt nog. 

 

Vanuit de commissie Lezen en Bibliotheek 
TIP 
De bibliotheek Haarlemmermeer introduceert de AfhaalBieb! 
Met de afhaalbieb bestel je boeken en haal je ze af bij onze vestigingen Hoofddorp-Centrale, 
Hoofddorp-Floriande of Nieuw-Vennep. Zo kunnen alle kinderen boeken blijven lezen! Meer 
informatie is te vinden via de volgende link: https://www.debibliotheekhaarlemmermeer.nl/de-
afhaalbieb-bestel-boeken-en-haal-ze-af/ 
 
Verder zijn er in de bijlage weer nieuwe boekentips te vinden. 
In de bijlage is er ook aandacht voor de ThuisBieb-app. De ThuisBieb-app is een app die gratis kan 
worden gedownload, ook als je niet lid bent van de bibliotheek. Na het downloaden van de app kan 
er gemakkelijk op tablet of telefoon-boeken worden gelezen. 
 

Nu we wat minder uit huis zijn en meer thuisblijven, is het heerlijk om ontspannen een boek (voor) 

te lezen. Helaas zijn de fysieke bibliotheken gesloten, maar gelukkig zijn er nog voldoende andere 

mogelijkheden om te lezen. Bijvoorbeeld door een digitaal boek te lezen. In de bijlagen zijn een 

aantal tips opgenomen voor verschillende leeftijdscategorieën. Ook een luisterboek kan een goed 

idee zijn. We brengen graag deze actie onder de aandacht: 

https://www.bol.com/nl/m/thuisblijvertjes/  
Voor alle kinderen geldt dat het belangrijk is om dagelijks te blijven oefenen met lezen om hun 

leesniveau op peil te houden en stagnatie te voorkomen.  

 
Vakantierooster schooljaar 2019-2020 
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 
03-07-2020 zijn de leerlingen ’s middags vrij 
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Studiedagen schooljaar 2019-2020  
Dinsdag     21-04-2020 deze studiedag vervalt en wordt een thuisonderwijsdag 

Vrijdag     29-05-2020 
 
Didactische dagen 
Dinsdag     02-06-2020 
 
Continurooster** 
Vrijdag     24-04-2020 
**Voor de groepen 3 t/m 8  8.30 uur tot 14.00 uur  
     Voor de groepen 1/2   8.30 uur tot 11.45 uur (dit zijn de reguliere schooltijden)  

 


