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Let op!!!
Kledinginzameling 12 mei
U kunt nog tot morgenochtend 11.45 uur kleding afgeven voor de kledingactie.
De zakken kunt u op het podium in de aula leggen. Alvast hartelijk dank!

Hoofdluiscontrole
Vandaag is de maandelijkse hoofdluiscontrole geweest, dat is niet in alle groepen gelukt.
Daarom vragen wij u zelf de kinderen te controleren uit de groepen:
4A, 5A, 6A, 6B, 7A, 8A en 8B.
Alvast hartelijk dank!
Oproep
Hoofdluis is een regelmatig terugkerend probleem.
Op plaatsen waar veel mensen bij elkaar komen kan deze besmetting gemakkelijk
van de een naar de ander overgebracht worden. De school is ongewild zo’n plaats.
Om het probleem te beperken worden alle kinderen op de eerste schoolwoensdag van elke
maand gecontroleerd op hoofdluis. Hiervoor hebben wij uw hulp nodig.
Ongeveer tien keer per jaar wordt er in elke groep gecontroleerd.
Dat gebeurt al jaren door een groep enthousiaste ouders.
Er zijn echter een aantal ouders gestopt omdat zij geen kinderen meer op school hebben of
vanwege andere verplichtingen op de woensdagochtend.
Daarom zijn wij op zoek naar nieuwe ouders die willen helpen bij de controle.
Zodra er nieuwe ouders zijn die zich hebben aangemeld, zorgen wij er voor dat
er iemand is die u helpt met “waar kijk ik naar”.
Wilt u meer informatie of wilt u helpen, dan verzoeken wij u te mailen naar juf
Monique: mvmeurs@klippeholm.nl met vermelding van uw naam en telefoonnummer.
Bij voorbaat dank.

Schoolfotograaf
Op dinsdag 16 en woensdag 17 mei komt de schoolfotograaf bij ons op school.
In de bijlage vindt u de brief met informatie.

Schoolreisje
Dinsdag 30 mei gaan we op schoolreisje. In de bijlage bij deze Paperklip vindt u de
brief met belangrijke informatie voor het schoolreisje.
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Zwangerschap juf Chantal
Juf Chantal gaat over twee weken genieten van haar zwangerschapsverlof. Wij wensen Juf
Chantal nog een voorspoedig verloop van de zwangerschap.

Terugblik studiedag 6 april
Door de meivakantie lijkt de studiedag van donderdag 6 april al even geleden. Toch nemen
we u graag even mee in de belangrijke zaken die voor het team van Klippeholm op zo’n dag
passeren. In de ochtend is er door de leesspecialist (Meester Marcel) een presentatie
gegeven over het belang van goed woordenschatonderwijs en op welke manieren je de
diverse categorieën woorden kan aanbieden. Een goede woordenschat is namelijk één van
de belangrijke succesfactoren voor de onderwijscarrière van leerlingen.

BASISWOORDEN
ALGEMENE WOORDEN
SPECIFIEKE WOORDEN

WOORDEN DIE ..
..horen bij algemene taal
..breed toepasbaar zijn

VOORBEELDEN
Samen, blij, spelen, mooi
Hopeloos, toevallig, overdreven

.. verbonden zijn aan een
specifiek onderwerp en
daardoor minder toepasbaar

Thermometer, laadplatform,
caleidoscoop

Daarbij werd ook bevestigd wat we eigenlijk allemaal al weten. Lezen is van groot belang om
je woordenschat te vergroten. En het plezier van lezen staat daarbij voorop. Maak
leeskilometers in boeken die je leuk vindt (ook strips en informatieve boeken)
zowel op school als thuis.
’s Middags heeft de werkgroep rapporten zijn nieuwe plan gepresenteerd, vanaf
komend schooljaar komt er een vernieuwd rapport waarin zowel de inhoud als de
vorm is aangepast. Om u alvast een impressie te geven ziet u hier een voorbeeld
van de gebruikte stijl!
Daarnaast heeft het team ook met elkaar gesproken over de formatie voor volgend
schooljaar en de mogelijke modellen voor schooltijden met de daarbij horende
voor- en nadelen.
Kortom een interessante en volgeplande dag die ons heeft geïnspireerd om verder te
werken met uw kind aan kwalitatief onderwijs.

MR verkiezing
Aan het eind van dit schooljaar loopt de zittingstermijn van Angela Nicolaï, een van onze
MR-leden, af. Dat betekent dat er een plek vrijkomt voor een nieuw ouderlid in de MR. In de
bijgevoegde brief vindt u alle informatie over de MR en hoe u zich kandidaat kunt stellen.

Hoera een zusje
Op 6 april hebben Lorenzo uit groep 3b en Jeanno uit groep 1/2a een zusje gekregen. Ze
heet Luna Carola. Wij wensen het hele gezin veel geluk met elkaar.
Ook Ayoub uit groep 3b en Norah uit groep 1/2d hebben een zusje gekregen. Ze is
op 27 april geboren en heet Ayah Asiyah. Ook dit gezin wensen wij veel geluk met
elkaar.

Typediploma
Madison Simmelsgaard uit groep 6a van juf Karin en juf Maryam heeft haar typediploma
behaald. Wij zijn ontzettend trots op haar. Van harte gefeliciteerd!
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Verfraaiing van ons schoolplein
Wellicht is het u al opgevallen dat het schoolplein wederom wat mooier
is geworden. Er is bijvoorbeeld extra beplanting gekomen aan de
voorzijde van de school, bij de heuvel op het kleuterplein zijn veel
geurige vlinderstruiken neergezet, de moestuinbakken rondom de
school zijn bezaaid en er ligt een heus steneneiland bij de ingang van de
school.
Het steneneiland ligt er overigens met een speciale reden.
Klippeholm betekent in het Deens namelijk klippen- of
rotseiland! Wij vonden dat dit op het schoolplein terug te zien moest zijn.
Al deze verfraaiingen worden overigens betaald uit fondsen die ook dit jaar weer
geworven zijn bij landelijke en lokale instellingen. Het aanvragen van extra
financiering is overigens een vak apart. We zijn ook heel erg blij en rijk bedeeld
(letterlijk en figuurlijk) dat een ouder dit voor haar rekening neemt.
Liesbeth Beersma enorm veel dank, namens de hele school en alle leerlingen, voor alle uren
werk!

Overlast rondom school
In de afgelopen maanden is er op het Skagerrak veel last geweest van vandalisme en
overlast in de avonden en in het weekend. Ook onze school heeft daarbij voor duizenden
euro’s schade, maar vooral ook veel hinder ondervonden. Denk hierbij vooral aan het
opruimen van afval (flessen, sigaretten, restanten verdovende middelen) en vernielde
planten en speeltoestellen. Om dit terug te dringen is er veel contact geweest met de politie
en de straatcoaches, maar helaas moet er op heterdaad betrapt worden om daadwerkelijk
te kunnen handhaven.
Om toch de overlast te beperken worden er een aantal acties (zichtbaar en niet zichtbaar)
doorgevoerd die hopelijk bijdragen aan het terugdringen van deze negatieve
omstandigheden. Denkt u daarbij bijvoorbeeld aan het verhogen van de handhaving door de
politie, het versterken van de inzet van straatcoaches, onderzoeken of er permanente
videobewaking geplaatst kan worden, het beter verlichten van de omgeving en gebruikers in
de omgeving activeren om te melden en/of aan te spreken (denk bijvoorbeeld aan
medewerkers boksschool, schoonmaakbedrijf en supermarkt).
Maar ook onze direct omwonenden kunnen melding doen bij de beveiligingsorganisatie
van Klippeholm door te bellen met 020-4461525 > objectcode 5027 (24-uur per dag). In
overleg met school wordt dan direct besloten een beveiligingssurveillant in te schakelen.
Voelt u zich overigens absoluut niet bezwaard om te melden, we hebben immers allemaal
hetzelfde doel voor ogen; een prettig leefbaar en veilig gevoel in de wijk behouden.

GGDFlits

Nachtmerries
Iedereen heeft wel eens een nachtmerrie, ook kinderen. Als dit af en toe gebeurt, is daar
mee te leven. Maar als nachtmerries regelmatig terugkomen, kan dit heel beangstigend zijn.
Lees hier meer over nachtmerries bij kinderen en wat je als ouder kunt doen om je kind te
helpen.
Maakt u zich zorgen over de nachtmerries van uw kind? Het is altijd mogelijk een afspraak te
maken met de jeugdverpleegkundige verbonden aan de school van uw kind. Dit kan via 023
7891777 op werkdagen van 8.30 – 12.30 en 13.00 – 17.00

Wijkraad Bornholm
Op zaterdag 20 mei organiseert Wijkraad Bornholm een kofferbakmarkt.
Waar:
op het terrein van verpleeghuis Bornholm
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Bornholm 50, 2133 AA Hoofddorp
Tijd:
11.00 uur tot 15.00 uur
Kosten:
7,50 per standplaats
Aanmelden voor een standplaats kan via operations@wijkraadbornholm.nl

SportFair Haarlemmermeer
Ontdek jouw sport op de SportFair! Maak gratis kennis met meer dan 50 sporten.
Er is een podiumprogramma en informatiemarkt, er zijn clinics, doe-mee activiteiten,
highlandgames, een zeskamp en nog veel meer. Bij een volle kaart win je een ‘lekkere
gezonde’ prijs.
Wanneer:
zondag 28 mei 2017
Waar:
Toolenburgerplas
Tijd:
11.00 uur tot 16.00 uur
Entree:
gratis
Kom, kijk en doe vooral mee. Iedereen is welkom!
Vakantierooster schooljaar 2016-2017
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie
Studiedagen schooljaar 2016-2017
Dinsdag

25 en 26-05-2017
05-06-2017
22-07-2017 t/m 03-09-2017*
*21-07-2017 zijn de leerlingen ’s middags vrij
20 juni 2017

Vakantierooster schooljaar 2017-2018
Herfstvakantie
21 oktober t/m 29 oktober 2017
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
Studiedagen schooljaar 2017-2108 volgen later
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