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11 december 2020 

Van Juf Suzanne 
Fijn dat je er bent! 

Beste ouders en leerlingen,  
 
Het jaar 2020 zit er bijna op! En wat een jaar is het geweest…  
We hadden in januari niet kunnen bedenken dat COVID-19 ons leven zó zou veranderen. En toch is 
de realiteit dat we er inmiddels al negen maanden mee dealen. Van de school dicht in maart, naar 
thuisonderwijs, gedeeltelijk open tot weer volledig en in het nieuwe schooljaar een noodplan indien 
nodig. Het onderwijs gaat (gelukkig) door. We zijn dankbaar voor het vertrouwen dat Klippeholm 
heeft gekregen. Soms zijn er best discussies of teleurstellingen, omdat we elkaar even niet begrijpen, 
elkaar niet dagelijks zien of omdat we niet traditiegetrouw iets kunnen vieren. Fijn dat we met elkaar 
in gesprek blijven: Fijn dat je er bent! 
 
Vlak voor ‘Corona’ vulde u de tevredenheidspeiling in. We hebben eind vorig schooljaar laten weten 
dat Klippeholm een mooi cijfer (een 8, landelijk een 7,6) van de ouders kreeg. Tot de herfstvakantie 
zijn wij vooral bezig geweest met het primaire proces, maar we pakken inmiddels weer veel meer 
zaken op, waaronder deze peiling. Mosterd na de maaltijd? Wij denken van niet, er is altijd ruimte 
voor verbetering. Twee van de belangrijkste verbeterpunten zijn overigens al wel aan bod gekomen: 
schooltijden en overblijf. Middels de ouderpeiling schooltijden heeft u een keuze gemaakt voor 
definitieve schooltijden en de pauze van de leerlingen wordt inmiddels gedeeltelijk door 
onderwijzend personeel ingevuld. Daarnaast zijn we op een rijtje aan het zetten, in overleg met de 
MR, welke punten nog aandacht verdienen. In het nieuwe kalenderjaar kunt u hier een apart 
schrijven over verwachten. 
 
Vorige week ontving u via Parro de opening en sluiting van ons Sinterklaasfeest, ook gaan steeds 
meer mededelingen via de Parro app. We snappen dat dit soms voor verwarring zorgt. Na de 
kerstvakantie zal dan ook alle communicatie met ouders gaan verlopen via Parro en niet meer via de 
mail. Naast de algemene pagina zal ook de functie ‘Gesprekken’ voor individuele communicatie met 
leerkrachten open worden gezet. De PaperKlip zal dit schooljaar ook nog via de mail verschijnen, 
vanaf schooljaar 2021-2022 alleen nog via Parro en op de website (als archief). 
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Verderop in deze PaperKlip nogmaals informatie over de kerstviering en het kerstdiner. 
 
Vanaf half januari start de vierde kleutergroep, groep 1D. Voor deze groep hebben wij voor drie 
dagen een enthousiaste leerkracht gevonden, Deniece Soet. Zij heeft veel affiniteit met deze 
leeftijdsgroep. Naast Juf Deniece zal Juf Saskia uit groep 1/2C twee dagen in de groep staan. Juf 
Marielle van Dooren gaat fulltime in groep 1/2C werken. 
Juf Laure komt na de kerstvakantie terug van haar zwangerschapsverlof. We danken Juf Jennifer 
hartelijk voor al haar inzet als vervangend event medewerker. Juf Linda Verheij gaat juist haar 
zwangerschapsverlof in, Juf Karin en Juf Anja zullen haar vervangen tot de zomervakantie.  
We wensen Juf Linda een prettig verlof. 
 
Voor iedereen: 

Fijne kerstdagen en een prettige jaarwisseling! 
 
Gezondheid gewenst en een lieve groet, 

Suzanne Hellings 

Directeur RKBS Klippeholm 

 

 
 
Sinterklaas 
Vrijdag 4 december was het dan eindelijk zover, Sinterklaas en Piet waren op school. Via een live 

verbinding zagen de leerlingen hoe Juf Suzanne Sint en Piet wakker heeft gemaakt. Sinterklaas en 

Piet zijn gezellig gebleven en iedereen is in de aula op bezoek geweest. De kinderen hebben 

zichtbaar genoten van het bezoek en het was een gezellige ochtend op school. 

Dank u wel Sinterklaas voor de mooie cadeaus en ook voor de groepscadeaus voor de groepen 5 tot 

en met 8. Tot volgend jaar, dag hoor!  

 

Kerstviering 
U heeft in de speciale PaperKlip kersteditie van 27 november kunnen lezen dat op donderdag 17 

december onze kerstviering zal plaatsvinden. Anders dan andere jaren zal onze kerstviering volledig 

op school plaatsvinden, ook het kerstdiner zal iets anders verlopen dan de afgelopen jaren. Wij 

vragen u een feestelijk kerstdiner voor uw kind mee te geven, zodat er toch gezellig samen gegeten 

kan worden. 

 



  

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

 

Brengen en ophalen tijdens de kerstviering 
De leerlingen mogen een lichtje (zaklamp, waxinelichtje op batterij etc.) meenemen wanneer ze het 
schoolplein oplopen, zo brengen wij met elkaar licht in de duisternis. 
Vanwege de veiligheid en het correct laten verlopen van de verkeersstromen, hebben wij de  
Kerstviering in twee delen ingedeeld. 
 

Brengen groepen 1 t/m 4: 
Groepen 1 en 2 16:25 – 16:35 uur inloop 
U mag uw kind (-eren) vanaf 16:25 uur via het grote schoolplein naar school brengen, dit geldt voor 
alle kinderen uit groep 1 en 2. U kunt met uw kind meelopen naar de eigen leerkracht, maar houdt 
er rekening mee dat u via een éénrichtingsroute vervolgens via het fietspad om moet lopen. Zo 
zorgen we voor een goede doorstroming. Het is belangrijk dat uw kind zelf zijn eten naar binnen kan 
dragen. 
 
Groepen 3 16:35 – 16:45 uur inloop 
U mag uw kind (-eren) vanaf 16:35 uur via het hek bij de Arena (ingang waar de Jumbo zit) naar 
school brengen. De leerlingen uit groep 3 zeggen hun ouders gedag bij het hek en lopen alleen naar 
hun leerkracht. Het is belangrijk dat uw kind zelf zijn eten naar binnen kan dragen.  
 
Groepen 4 16:35 – 16:45 uur inloop 
U mag uw kind (-eren) vanaf 16:35 uur via het grote schoolplein naar school brengen. 
De leerlingen uit groep 4 zeggen hun ouders gedag bij het hek en lopen alleen naar hun leerkracht. 
 
Ophalen groepen 1 t/m 4: 
Om 18.00 uur kunt u uw kind (-eren) ophalen, op dezelfde locatie als u heeft gebracht. De kinderen 
blijven bij de leerkracht tot ze zijn opgehaald. Houdt u ook nu rekening met de route voor de 
groepen 1 en 2. 
 
Brengen groepen 5 t/m 8: 
Groepen 5 en 6 t/m 8 17:50 – 18:00 uur inloop 
Vanaf 17:50 uur mogen de groepen 5 en 6 naar hun eigen plein komen. De leerlingen uit groep 5 en 
6 zeggen hun ouders gedag bij het hek en lopen alleen naar hun leerkracht. 
 
Groepen 7 en 8 17:50 – 18:00 uur inloop 
Vanaf 17:50 uur mogen de groepen 7 en 8 via het hek bij de personeelskamer/ ingang groep 7/8 
naar binnen en naar hun eigen groep lopen. 
 
Ophalen groepen 5 t/m 8: 
Om 19:15 uur zijn de vieringen voor de groepen 5 t/m 8 klaar en mogen de kinderen opgehaald 
worden op dezelfde locatie waar ze naar binnen zijn gegaan.  
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In onderstaande flyer ziet u wanneer uw kind(eren) op school verwacht wordt. 
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Bijlagen: 
Jaarbijlage 2020-2021 
Aangepaste versie in verband met rectificatie Pinksteren. 

 

Pier K 
De Kinderkunstdagen bij Pier K! 

 

Theater Vanaf2 
 Meld je nu aan voor de online presentatieweek! 
 

Bibliotheek Haarlemmermeer 

De Bibliotheek Haarlemmermeer heeft de collectie Engelstalige jeugdboeken flink uitgebreid. 
 

Beslisboom 

Nieuwe beslisboom voor 0 jaar t/m groep 8 
 
 

Hieronder vindt u het vakantierooster, studiedagen en didactische dagen voor het  

Schooljaar 2020-2021 

Vakantierooster schooljaar 2020-2021 

Kerstvakantie                                             19-12-2020 t/m 03-01-2021 
Voorjaarsvakantie                                     20-02-2021 t/m 28-02-2021 
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 
 
    Studie en didactische dagen (leerlingen vrij) 
 
Studiedagen schooljaar 2020-2021 
Maandag              1 maart 2021 
Dinsdag                6 april 2021 
Woensdag           2 juni 2021 
 
Didactische dagen schooljaar 2020-2021 
Vrijdag               19 februari 2021 
Maandag            7 juni 2021 


