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09 mei 2019 
Belangrijke data mei en juni 2019  

  14 mei:   Schoolreisje groep 1 t/m 8  
                17 mei:  Kledingactie 
  30 en 31 mei:  Hemelvaartsdag (leerlingen vrij) 

 31 mei:   Einde sponsoractie 
  3 juni:   Studiedag (leerlingen vrij) 
  5 juni:   Hoofdluiscontrole 
  6 juni:   Familie sportdag 
10 juni:   2e Pinksterdag 
11 juni:   Didactische dag (leerlingen vrij)    
18 t/m 21 juni:  Avondvierdaagse 

 

 Schoolreisje 

Dinsdag 14 mei gaan we op schoolreis! Vanwege het 40-jarig bestaan van Klippeholm 

gaan we met alle leerlingen naar attractiepark Duinrell in Wassenaar 😊  

Alle leerlingen worden om 8.30 uur op school verwacht. 
De bussen vertrekken om 9.00 uur. Om ± 17.00 uur zijn we weer terug. 
 
Het wegbrengen, uitzwaaien en weer ophalen is natuurlijk leuk en gezellig. Maar om 

overlast voor de buurtbewoners zoveel mogelijk te beperken, willen we u graag attenderen 
op het volgende: 

• Parkeer op de daarvoor bestemde plekken of liever: kom lopend of op de fiets. 

• Geef ruimte aan de groepen kinderen om bij de bussen te komen. 

• Respecteer privéterrein van buurtbewoners en geef het goede voorbeeld aan de kinderen. 

• Er is gebleken dat alle bussen op één plek te veel drukte oplevert. Vandaar dat we besloten 
hebben om de bussen vanaf verschillende plekken te laten vertrekken: 
Groepen 1 t/m 4 vertrekken vanaf Skagerrak. 
Groepen 5 en 6 en groep 8b vertrekken vanaf de parkeerplekken bij Woonzorgcentrum 
Bornholm.   
Groepen 7a, 7b en 8a vertrekken vanaf de oude bushalte aan de Van Heuven 
Goedhartlaan. 
 
Belangrijke informatie voor het schoolreisje: 

• Wees op tijd op school, want de bus vertrekt op de afgesproken tijd.   

• Neem geen telefoon mee. Het zou zonde zijn als hij nat zou worden of kwijt zou raken.  

• Neem geen geld mee. Je verliest het snel en je hebt geen tijd om iets te kopen.  

• Je mag zelf snoep meenemen. Het is vriendelijk om binnen je groepje te delen maar neem 
niet snoep voor 25 klasgenootjes mee. Niets is vervelender om tijdens een schoolreisje 
misselijk en ziek te worden.  

• Neem geen kauwgom en lolly’s mee!  

• In de bus eten en drinken we niet.  

• Neem genoeg (pakjes) drinken mee. Zorg eventueel voor een flesje, zodat je dit later kunt 
vullen met water.  

• Zorg voor een eigen lunchpakket. 

• Je moet zelf je tas dragen, dus een gemakkelijk dragende (rug)tas is handig.  
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• Voor de kinderen van de groepen 1/2 vragen we u om, in hun eigen rugtas, een extra setje 
kleding te doen. Wilt u geen aparte tasjes met kleding meegeven!  

• Bij somber weer is regenkleding geen overbodige luxe.  

• Bij mooi weer is het handig om zonnebrand mee te nemen. Smeer je eventueel thuis vast 
goed in.  

• Trek gemakkelijke schoenen aan, want je loopt de hele dag en een blaar heb je zo.  

• En tenslotte: neem je goede humeur mee! Dat is wel zo gezellig. 
 
We gaan er een geweldige dag van maken en alvast bedankt voor alle medewerking! 
Team Klippeholm 
  

Stand van zaken sponsoractie 
De sponsoractiviteit van dit jaar bestaat uit het inleveren van lege flessen! De eerste zakken 
met lege flessen staan al op het podium. We hebben nu bijna 6 zakken vol. Dat is bijna 6 x 
€62,50. Maar we kunnen met zijn allen nog een paar weken door sparen, want de actie 
eindigt op 31 mei 2019. Het zou mooi zijn als we het aantal zakken verdubbelen! 
De verdeling van de opbrengst ziet er dan als volgt uit:  
a. 60% voor school waarvan:  
     - 30% voor de Run for KiKa  
     - 30% voor het lustrum (waarbij het overgebleven geld wordt overgemaakt naar de  
            Run for KiKa)  
b. 40% voor een extern goed doel: de Voedselbank. 

 
 

Kledinginzameling 17 mei  
Op vrijdag 17 mei wordt er gebruikte kleding opgehaald door Bags2school op 
Klippeholm. De zakken (van Bags2school), waarin u de kleding kunt doen, zijn deze 

week meegegeven. Natuurlijk kunt u ook gewone vuilniszakken gebruiken. Inleveren van de 
zakken kan vanaf maandag 13 mei tot vrijdag 17 mei 9.00 uur.  
De zakken mogen niet voor maandag 13 mei worden ingeleverd i.v.m. de reünie op 10 mei. 
U kunt uw zakken op het podium in de aula leggen. Alvast hartelijk dank!  
Hierbij de regels wat er wel en niet in de Bags2school zak mag: 
Wel: goede kwaliteit tweedehands kleding, lakens, dekens, gordijnen, knuffelbeesten, 
schoenen (graag per paar verpakt), riemen-ceinturen, handtassen.  
Niet: vuile of natte kleding, gescheurde of beschadigde kleding, enkele schoenen, 
afgeknipte materialen, matten, tapijten, kussens, dekbedden, snuisterijen, bedrijfskleding, 
industriële gordijnen en beddengoed. 
 

Vogelhuisjes groep 8 
Op vrijdag 5 april mochten de leerlingen van de groepen 8 zelf aan de slag met hout naar 
aanleiding van de techniekdag. Op het schoolplein hebben zij vogelhuisjes gemaakt met het 
overgebleven hout van de zeepkisten. De kinderen vonden het een erg leuke activiteit!  
We willen Onno (van Jasmijn uit groep 8A) bedanken voor alle zaag- en timmerhulp!  
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Kinderdisco in ’t Kattegat 

Thema: Fun party 
Op vrijdag 10 mei is er kinderdisco in wijkcentrum ’t Kattegat. 
Het thema is “Fun party”.  
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 2018-2019 
Hemelvaart   30-05-2019 t/m 31-05-2019 
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) 
Maandag   3 juni 2019 
 

Didactische dagen (de leerlingen zijn vrij) 
Dinsdag    11 juni 2019 
 
Vakantierooster schooljaar 2019-2020 
Hieronder vindt u het vakantierooster voor het schooljaar 2019-2020.  
De studiedagen voor schooljaar 2019-2020 volgen nog.  
 
Herfstvakantie   19-10-2019 t/m 27-10-2019 
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 

 


