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school versieren voor Sinterklaas
Sinterklaas op school
continurooster groep 1 t/m 8
hoofdluiscontrole
versieren Kerst
Kerstviering in de kerk, andere schooltijden
continurooster groep 3 t/m 8
Kerstvakantie

Droevig nieuws
Zoals u misschien heeft vernomen, is er na een zwaar ziekbed een ouder van groep 7a
overleden. Ondanks dat we op de hoogte waren van haar slopende ziekte, raakt het ons als
school wanneer één van de ouders komt te overlijden. Onze gedachten en medeleven gaan
naar de leerling en zijn familie. Wij wensen hen veel sterkte en wijsheid in de komende
zware periode.
In de hal naast het lokaal van groep 7a staat een gedenkhoekje met een boekje waarin
geschreven mag worden mocht hier behoefte aan zijn.

School niet bereikbaar
Vanaf donderdag 16 november gaan wij als school over naar een andere netwerkbeheerder.
Hierdoor zullen wij in de periode van donderdag 16 november t/m maandag 20 november
a.s. niet bereikbaar zijn via de mail. Telefonisch zijn wij gewoon bereikbaar.

Klippeholm in Ontwikkeling
Afgelopen schooljaar is de ICT-commissie druk bezig geweest met het schrijven van een
nieuw beleidsplan. Door middel van dit beleidsplan wordt er inzicht gegeven in de wijze
waarop wij gestalte willen geven aan de ontwikkelingen die er zijn op het gebied van ICT en
hoe wij ICT in onze dagelijkse onderwijspraktijk toepassen. Dit doen we door het beschrijven
van onze visie op ICT in het onderwijs, onze kennis en vaardigheden, onze educatieve soften hardware en de ICT-infrastructuur op de Klippeholm. Ook staan in het beleidsplan
de doelen voor zowel de korte- als de lange termijn beschreven. Zo zullen leerkrachten
passende scholing volgen om hun ICT-vaardigheden verder te ontwikkelen en zullen we
steeds meer gaan nadenken over de inzet van mobiele devices tijdens de lessen.
In een themavergadering heeft de ICT- commissie met het team het beleidsplan besproken.
Tijdens deze vergadering zijn ook een aantal leuke middelen gepresenteerd die wij in de
toekomst kunnen gaan inzetten in de klas, zoals: Snappet, Kahoot, Prowise en een Green
screen.
Sinds de start van het nieuwe schooljaar zijn er ook nieuwe Touch borden geïnstalleerd in
verschillende groepen binnen de school. Al met al wordt er achter de schermen gewerkt, om
ook op school zo goed mogelijk bij de tijd te blijven op het gebied van ICT.

Wecycle actie
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De actie is bijna afgelopen! Tot 15 november kunnen er nog apparaten worden ingeleverd.
Één doos is al afgeplakt maar in de andere doos kunnen nog wel wat apparaten. Wie weet
krijgen we dit jaar weer een mooi boekenpakket voor de bibliotheek!
Dus mocht u nog een klein elektrisch apparaat hebben dat niet meer werkt dan kunt u deze
in de doos doen die in de aula staat. Apparaten inleveren zonder batterijen, stofzuigerzak,
frituurvet of vocht. Apparaten die niet door de opening passen mogen niet worden
ingeleverd. Deze worden namelijk niet meegenomen. Wilt u a.u.b. géén apparaten naast de
dozen plaatsen!

Halloweendisco in ’t Kattegat
Op vrijdag 10 november is er Halloweendisco in wijkcentrum ’t Kattegat.
Voor de groepen 3 t/m 8 van 19.00 uur tot 21.00 uur
(Let op nieuwe tijden).
Het kind met de mooiste outfit wint een prijs!
Entree € 1,50 ( incl. één limonadedrankje).
Consumpties apart verkrijgbaar.
Muziek o.l.v. DJ Niels.

Sinterklaastheater in ’t Kattegat
Jeugdtheatergroep Tikkie presenteert:
“Paniek in de pepernotenkeuken”
Zaterdag 25 november van 11.30 uur tot 12.30 uur.
Entree € 2,00 (incl. wat lekkers).
Iedereen is natuurlijk welkom, maar de voorstelling is vooral voor kinderen van 4 t/m 8 jaar.
Na afloop van de voorstelling kun je nog met Sint op de foto.
Wijkcentrum ’t Kattegat
Skagerrak 328, 2133 DX Hoofddorp
kattegat@maatvast.nl
Zie ook bijgesloten flyer.

Naschools aanbod Brede school Bornholm
In de week van 21 november beginnen de lessen apengym, turnen en jazz/streetdance.
Schrijf uw kind snel in, vol=vol.
Aanmelden gaat dit keer via Otje@smallsteps.nl
Gelieve naam, telefoonnummer, groep en school in de mail te zetten en daarvoor
onderstaande tabel over te nemen.
Voornaam:
Achternaam:
Email:
School:
Groep:
Leeftijd:
Activiteit:
Telefoonnummer:
Apengym
Sport en beweging is een must voor iedereen! Daarom worden naast de gymlessen op
school extra sportlessen na schooltijd aangeboden. De sportdocent begeleidt hen
enthousiast.
 Voor: Groepen 1 en 2
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 Dag: Dinsdag
 Tijd: 15:30 - 16:15 uur
 Aantal: 20
 Kosten: € 4 (voor 4 lessen)
 Periode: 21-11, 28-11, 12-12 en 19-12
 Docent: Michelle
 Waar: Gymzaal Bornholm 1
Gelieve het geld in een envelop voorzien van naam van uw kind en school in te leveren bij
Michelle Kolkman, sportdocent.
Turnen
Uit onderzoek blijkt dat kinderen met een goed ontwikkeld coördinatievermogen ook
vaardigheden op andere gebieden bezitten. Sporten geeft tal van voordelen op motorisch,
emotioneel/sociaal en cognitief gebied. Gymnastiek vormt de basis van alle sporten.
 Voor: Groepen 3 t/m 5
 Dag: Dinsdag
 Tijd: 16:15 – 17.00 uur
 Aantal: 20
 Kosten: € 4 (voor 4 lessen)
 Periode: 21-11, 28-11, 12-12 en 19-12
 Docent: Michelle
 Waar: Gymzaal Bornholm 1
Gelieve het geld in een envelop voorzien van naam van uw kind en school inleveren bij
Michelle Kolkman, sportdocent.
Jazz/Streetdance
Voor de jongste kinderen vanaf 5 jaar die hip willen dansen. Wij bieden hen veel variatie in
de dansles, zodat zij hierna eventueel een keuze kunnen maken voor een dansvorm die het
beste past bij de leerling. In deze les komen de volgende vormen aanbod. Jazzballet voor alle
basispassen, streetdance voor het stoere deel en Show voor het speelse
effect.
 Voor: Groepen 2 t/m 4
 Dag: Donderdag
 Tijd: 15:30 - 16:30 uur
 Aantal: Maximaal 20 kinderen (minimaal 5)
 Kosten: €10,00 voor 4 lessen
 Periode: 23-11 t/m 14-12
 Door: Balletstudio flex
 Docent: Petra
 Waar: Vesterhavet, Speellokaal
Gelieve het geld in een envelop voorzien van naam van uw kind en school inleveren bij
Yvonne Woestenburg, directeur Vesterhavet.

GGDFlits
Hoofdluis blijft voorkomen bij kinderen en steeds vaker ook bij jongeren. Geen reden om in
paniek te raken maar wel om het goed aan te pakken. Er bestaat nog steeds veel
onwetendheid over de oorzaak en behandeling van hoofdluis. Op onze website
www.ggdkennemerland.nl/hoofdluis vindt u heel veel nuttige informatie over hoofdluis.
Bekijk hier een filmpje.
Heeft iemand in uw gezin last van hardnekkig hoofdluis? Het is altijd mogelijk een afspraak
te maken bij de jeugdverpleegkundige verbonden aan de school van uw kind. De
jeugdverpleegkundige kan met u meedenken en adviseren over het bestrijden van de
hoofdluis.
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Een afspraak maken kan via 023 7891777 op werkdagen van 8.30–12.30 uur en 13.00–17.00
uur.

Vakantierooster schooljaar 2017-2018
Kerstvakantie
23 december 2017 t/m 7 januari 2018
Voorjaarsvakantie
24 februari t/m 4 maart 2018
Meivakantie
28 april t/m 13 mei 2018
Pinkstervakantie
21 mei 2018
Zomervakantie
21 juli t/m 2 september 2018*
*20-07-2017 zijn de leerlingen ’s middags vrij
Studiedagen schooljaar 2017-2108
Dinsdag
3 april
Woensdag
4 april
Vrijdag
1 juni
Continurooster
Dinsdag
Voor de groepen 1 t/m 8
Vrijdag
Voor de groepen 1/2
Voor de groepen 3 t/m 8

5 december
8.30 uur tot 14.00 uur
22 december
8.30 uur tot 11.45 uur
8.30 uur tot 14.00 uur
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