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Techniekdag
Op woensdag 16 maart a.s. hebben wij op school een techniekdag. Dit houdt in dat deze
hele dag in het teken staat van techniek.
Eerst wordt er uitleg gegeven waarna de kinderen aan de slag gaan met hun eigen project.
Wij nodigen u van harte uit om vanaf 12.00 uur een kijkje te nemen bij de gemaakte werken.

Herhaalde oproep
We hebben echter nog wel de hulp nodig van vaders, moeders, opa’s of oma’s die de
kinderen hierbij kunnen helpen. De bedoeling is wel dat de kinderen het werk doen en de
volwassenen begeleiden.
Als u het leuk vindt om te helpen of u weet iemand die graag wil helpen dan kunt u dat
doorgeven via onderstaande link.
https://docs.google.com/forms/d/1KTTDJ9DNmj8m2x8y98TisbRPryAR94O1cXiKkI58ItM/vie
wform?c=0&w=1
U mag het ook doorgeven bij de leerkracht van uw kind. Bij de deur hangt een lijst waar u
zich op in kunt tekenen. (Graag maar op een manier aanmelden)
Vorig jaar was het een groot succes en met uw hulp hopen we er ook dit jaar weer iets
bijzonders van te maken!

Paasviering 2016
Op Witte Donderdag, 24 maart, wordt in school een Paasontbijt georganiseerd.
Elk kind maakt thuis voor een ander kind uit de klas een versierde schoenendoos klaar met
daarin een ontbijt. Om ervoor te zorgen dat er in elke doos dingen zitten die het kind lekker
vindt, vragen wij u onderstaand lijstje in te vullen en dit maandag 16 maart weer mee terug
te geven naar school. De ingevulde briefjes worden door ons weer uitgedeeld op donderdag
17 maart.
Van tevoren is dus bekend voor wie een ontbijt moet worden gemaakt, zodat er rekening
gehouden kan worden met de wensen van dat kind. Een enkel chocolade-eitje is een leuke
suggestie, maar gelieve niet meer snoep.
Donderdag 24 maart brengt elk kind een versierde en gevulde schoenendoos mee
voor een ander kind. Omdat de dozen op “smaak” worden gevuld wordt u verzocht de
naam van het kind op de doos te zetten!
Wilt u alles hapklaar maken zodat de kinderen geen bestek, bord of beker nodig
hebben en ervoor zorgen dat het etenswaar verpakt is?

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

Naam kind……………………………………………… groep …………………………..
Allergie:

ja/nee

zo ja: ………………………………………………………………

brood:
wit/bruin/krentenbol/geen voorkeur* aantal…………..
boter:
boter/geen boter op brood*
beleg:
worst/kaas/jam/pindakaas/hagelslag/chocopasta*
drinken:
appelsap/sinaasappelsap/Yogi of ander yoghurtdrank/chocomel *
fruit:
appel/peer/banaan/mandarijn/sinaasappel*
hard gekookt ei: wel/niet
* doorstrepen wat niet gewenst wordt

Eiertikwedstrijd
Op donderdag 24 maart vindt de jaarlijkse eiertikwedstrijd plaats.
Wilt u uw kind hiervoor een hard gekookt ei meegeven? Het dient een gewoon
hard gekookt ei te zijn, zonder kleur o.i.d. zodat er eerlijk spel gespeeld kan worden.

Tevredenheidspeiling
De reactietermijn voor het inleveren van de tevredenheidspeilingen is inmiddels gesloten.
We hebben 73% van de ouderenquêtes retour mogen ontvangen. Dat is een erg goed
resultaat en aanzienlijk hoger dan de vorige peiling, toen hebben we 59% van de
ouderenquêtes retour ontvangen. We verwachten de uitslag van de tevredenheidspeiling
eind maart 2016 en zullen u hier dan van op de hoogte brengen via een speciale editie van
de PaperKlip.
Door middel van de door u ingevulde enquêtes kunnen we een goed beeld krijgen van uw
mening over de Klippeholm.
Namens het hele team willen we u dan ook hartelijk bedanken voor het behalen van deze
mooie respons.

Hoofdluis
Woensdag 9 maart is weer de maandelijkse hoofdluiscontrole geweest. Ook dit keer was de
school hoofdluisvrij. We willen u er wel op attenderen om ook zelf regelmatig te blijven
controleren en te kammen met een speciale luizenkam. Zo hopen wij als school het
luizenprobleem buiten de deur te houden.

GGDFlits
Kinderen kunnen last hebben van ‘gewone’ hoofdpijn en migraine. Wat kunt u doen als uw
kind hoofdpijn heeft? Met welke klachten moet u met uw kind naar een arts? Op onze
website www.ggdkennemerland.nl vindt u meer informatie over hoofdpijn bij kinderen.

Typediploma
Wessel van den Noort uit groep 6b van meester Marcel en Mitchell van Krimpen uit groep
6a van juf Mar hebben hun typediploma behaald! Gefeliciteerd!
Vakanties schooljaar 2015-2016
Goede Vrijdag
25-03-2016
Pasen
27-03-2016 t/m 28-03-2016
Meivakantie
25-04-2016 t/m 08-05-2016
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Pinksteren
Personeelsdag
Zomervakantie

15-05-2016 t/m 16-05-2016
17-05-2016
18-07-2016 t/m 28-08-2016

Studiedagen schooljaar 2015-2016
Dinsdag
29 maart 2016
Continurooster*
Vrijdag
* groepen 1/2
* groepen 3 t/m 8

15 juli 2016
8.30 uur tot 11.45 uur
8.30 uur tot 14.00 uur
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