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11 maart 2021 

Van Juf Suzanne 
Fijn dat je er bent! 

Beste ouders en leerlingen,  
 
Na een zonnige voorjaarsvakantie zijn we voor de tweede week alweer fijn bezig op school! 
Nog steeds zijn alle maatregelen van kracht, zoals gespreid binnen komen en buiten spelen 

bijvoorbeeld. Fijn als iedereen tijdens brengen en halen dit alleen doet en anderhalve meter afstand 

houdt. Het dringende advies is om dan ook een mondkapje te dragen.  

Een aantal gezinnen bij ons op school heeft te maken met Corona, wij hopen dat het naar 

omstandigheden (weer) goed gaat met iedereen.  
In groep 6 is er bij een leerling Corona vastgesteld met effect op de groep. Er is vervolgens 

telefonisch overleg geweest met de GGD. Alle maatregelen die genomen moeten worden, zijn in 

werking gesteld. Voor nu betekent het dat er geen maatregelen nodig zijn voor de andere leerlingen 

in de school. Mocht u vragen hebben, neemt u dan contact met mij op. 

Sinds afgelopen week hebben wij middels subsidie 'Extra handen in de school' een samenwerking 

met Sportservice. Tijdens het pauzemoment buiten begeleiden zij naast de pedagogische 

medewerkers van Smallsteps (voorlopig) de leerlingen van groep 5 t/m 8 met uitdagende, sportieve 

activiteiten. 

We gaan richting Pasen, verderop informatie hoe we dit aangepast gaan vieren. 
Onze werkgever heeft voorlopig besloten geen schoolreisjes en kampen door te laten gaan, wij 

zoeken uiteraard al naar alternatieven en zullen deze met u en onze leerlingen delen wanneer dat 

kan. De schoolfotograaf is voor de zekerheid verplaatst naar 2 en 3 juni. 

Fijn om te merken dat ouders mij weten te vinden, telefonisch, via de mail of in Teams indien nodig. 

Gezondheid gewenst en vriendelijke groet, 

Suzanne Hellings 

Directeur RKBS Klippeholm 
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Geboorte 
Op 5 februari zijn juf Linda Verheij en haar partner Partrick de trotse ouders 

geworden van een tweede dochter. Zij heet Lilou. Wij wensen grote zus Abbey, 

Linda, Patrick en Lilou heel veel geluk toe.  

 

Lege wc- en keukenrollen 
Op woensdag 24 maart vindt de techniekdag plaats.  

De groepen 1 t/m 3 gaan een leuk circuit spelen met diverse activiteiten. De groepen 4 gaan zelf een 

knikkerbaan maken van lege wc- en keukenrollen. In groep 5 t/m 8 gaan de leerlingen aan de slag 

met een stoel van papier. We zijn benieuwd naar de resultaten! 

 
Voor deze dag hebben wij nog heel veel lege wc-en keuken rollen nodig! Wij zouden het heel erg fijn 

vinden als u deze rollen voor ons kunt sparen en die aan uw kind(eren) mee kunt geven. De lege 

rollen mogen worden gegeven aan de eigen leerkracht.  

 

Paasontbijt  
Op donderdag 1 april vieren wij Pasen op school. De leerlingen gaan op school ontbijten.  
Wij willen u als ouder vriendelijk verzoeken om thuis een feestelijk paasontbijt voor uw kind voor te 

bereiden en het ontbijt aan uw kind mee te geven in een (formaat schoenen)doos of kleine mand. 

De paasdoos of kleine mand mag versierd worden. Het is fijn als uw kind zelf de paasdoos of mand 

kan dragen.  

Het paasontbijt wordt in de eigen klas gehouden met de eigen kinderen en de vaste leerkracht van 

uw kind. 

De leerkracht mag geen eten aanraken, daarom vragen wij aan u alles kant en klaar mee te geven, 

zodat het meteen genuttigd kan worden. Graag vooraf al in stukjes snijden en de broodjes beleggen.  

In de paasdoos of in de kleine mand mag het eten en het bestek meegegeven worden.  

De oudervereniging zorgt voor het drinken tijdens het paasontbijt.  

 

Tips om bijvoorbeeld in de paasdoos te doen zijn: paasbrood, een gekookt ei/omelet, een belegd 

broodje, een croissant, een krentenbol, fruit.   

Kort samengevat: 

✓ Paasontbijt zelf bereiden en meenemen naar school op donderdag 1 april.  

✓ Het ontbijt in een paasdoos of mand, die makkelijk te dragen is. 

✓ Eigen bestek. 

✓ Eten kant en klaar meegeven. 

✓ Niet te veel eten meegeven. 
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Hieronder vindt u het vakantierooster voor het  

Schooljaar 2020-2021 

 

Vakantierooster schooljaar 2020-2021 

Goede vrijdag                                             02-04-2021 
Pasen                                                           03-04-2021 t/m 05-04-2021 
Koningsdag                                                 27-04-2021 
Meivakantie                                               26-04-2021 t/m 09-05-2021 
Hemelvaart                                                13-05-2021 t/m 14-05-2021 
Pinksteren                                                  23-05-2021 t/m 24-05-2021 
Zomervakantie                                          10-07-2021 t/m 22-08-2021 
 


