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Belangrijke data september en oktober 2019  
2 oktober:  Studiedag; leerlingen vrij 
2 oktober:  Algemene leden vergadering 
9 oktober:  Kinderboekenweek- boekenmarkt 
21 oktober:  Herfstvakantie  
 

SchoolApp 
Vorig schooljaar hebben wij definitief afscheid genomen van de Facebook pagina's voor de 
groepen en is de SchoolApp in gebruik genomen. Deze SchoolApp wordt gebruikt om ouders 
een kijkje in de klassen te geven. 
Wilt u weten hoe u zich moet aanmelden of heeft u extra hulp nodig bij de 
registratie/installatie? Dan kunt u via onderstaande link een instructievideo bekijken. 
Wanneer u gevraagd wordt de activatiecode in te vullen gebruikt u: Klippeholm2133DW 
 
https://www.schoolsunited.eu/index.php?page=413&section=56 
  
Wanneer u de SchoolApp al in gebruik heeft, hoeft u niets te doen. 
 

Vernieuwde schoolvisie 

Zoals u wellicht gezien heeft, hangt onze vernieuwde schoolvisie in de aula.  
Het afgelopen schooljaar hebben wij als team de tijd genomen om ons te verdiepen in wat 
wij belangrijk vinden in het toekomstig onderwijs. Dit is een energiek proces geweest 
waarbij ook een groep enthousiaste ouders met ons heeft meegedacht.  
  
De vernieuwde visie is opgebouwd uit 6 hoofdpijlers:  

1. Duurzame keuzes leren maken  
2. Verbindend en zelfredzaam  
3. Gepersonaliseerd leren vanuit je eigen talent  
4. Groepsdoorbrekend werken  
5. Kritisch op leerstof  
6. Onderzoekende, gespecialiseerde leerkrachten  

 
Een aantal van deze pijlers zijn niet nieuw en hebben al een stevig fundament 
op Klippeholm. Andere pijlers worden verder onderzocht en werken wij in de komende jaren 
naar toe. Dit doen wij middels expertgroepen. Komend schooljaar zijn er 4 expertgroepen 
die onderzoek gaan doen naar een onderdeel van onze visie. Deze expertgroepen zijn: ICT, 
Groepsdoorbrekend werken, Talentontwikkeling en Bewegend leren. 
Via de PaperKlip proberen wij u zoveel mogelijk op de hoogte te houden van de stappen die 
gezet worden onder begeleiding van deze expertgroepen. 
Mocht u meer willen lezen over deze vernieuwde visie dan kan dat in het schoolplan dat op 
de Klippeholmwebsite te vinden is onder het kopje ‘Actueel’ > ‘Documenten’.  
  

Kinderboekenweek 
De 65ste editie van de Kinderboekenweek vindt plaats van 2 t/m 13 oktober 2019. Het 
thema van de Kinderboekenweek van 2019 is Vervoersmiddelen en het motto is Reis mee! 

https://www.schoolsunited.eu/index.php?page=413&section=56
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Niet de bestemming maar het vervoer erheen staat centraal. Ontdek de ruimte met een 
raket, beleef avonturen op een cruiseschip, verken een land tijdens een roadtrip, trek rond 
met een tractor en zeil de wereld rond op een catamaran. Allemaal instappen! Reis mee met 
de fietstaxi, de huifkar, de hogesnelheidstrein of het ruimteschip. Tijdens de 
Kinderboekenweek 2019 reizen we allemaal! 

Op dinsdag 1 oktober zal er een algemene opening 
plaatsvinden voor de Kinderboekenweek. Tevens 
zullen we gezamenlijk het lied ‘Reis mee’ van 
Kinderen voor Kinderen zingen. Het liedje gaat over 
het vervangen van zuurkool, spruitjes en puree op 
vakantie door pizza, pasta en patat.  
Aan het einde van de opening worden de kerntitels 
van de Kinderboekenweek 2019 uitgedeeld.  

Gedurende de week vinden er in de groepen leesbevorderingsactiviteiten plaats waarin deze 
boeken centraal staan. Ook wordt er aandacht besteed aan versieringen in de school en aan 
het podium in de aula.  
 
Op woensdagmiddag 9 oktober tussen 12.00 en 13.00 uur vindt in de aula van Klippeholm 
de jaarlijkse boekenmarkt plaats. Voor een klein prijsje kunnen de kinderen mooie, leuke, 
spannende of grappige boeken kopen. De opbrengst zal gaan naar onze schoolbibliotheek.  
Heeft u thuis nog kinderboeken liggen die verkocht mogen worden tijdens de boekenmarkt? 
Vanaf maandag 23 september tot en met maandag 7 oktober kunnen de boeken worden 
ingeleverd in de daarvoor bestemde kratten op het podium in de aula. Het is natuurlijk de 
bedoeling dat er kinderboeken ingeleverd worden, die nog in prima staat verkeren.   
Voor de groepen 6 (in Vesterhavet) staat een krat in de klas van juf Barbara waar de boeken 
in verzameld mogen worden.  
 

Sparen voor de schoolbibliotheek 
Van 2 t/m 13 oktober a.s. vindt de Kinderboekenweek plaats. Boekhandel Stevens wil graag 

samen met ouders en scholen het lezen stimuleren en dat begint bij kinderen. 
Boekhandel Stevens organiseert een actie waarbij de kinderen tijdens de 
Kinderboekenweek hun kassabon in het laatje kunnen doen. Een mooie manier om 
onze schoolbibliotheek verder uit te breiden. 
 
Hoe werkt sparen voor de schoolbieb? 
Van elk verkocht kinderboek reserveert Stevens 
20% die rechtstreeks naar de schoolbieb gaat! 
Elke school krijgt bij ons in de winkel een apart 
laatje. Het is elke Kinderboekenweek een 
drukke bedoening hier bij Stevens, dus dat kunnen flinke bedragen worden!  

U helpt toch ook mee om de bibliotheek verder uit te kunnen breiden? Alvast bedankt! 
        

Even voorstellen 
Mijn naam is Lonneke van Heun en ik sta op dinsdag en woensdag in groep 5B. Dat 
vind ik ontzettend leuk! In mijn vrije tijd geniet ik van het lezen van een goed boek 
en lekker met muziek meezingen. Ik vind het dan ook leuk om liedjes in de klas te 
zingen of gezellig voor te lezen   
Naast het lesgeven ben ik bezig met een specialisatie voor cultuur en identiteit en ga 
ik dit jaar onderzoek doen dat hieraan gelinkt is. Dit is natuurlijk superinteressant, 
maar ook een uitdaging! Op maandagen ben ik voor dit onderzoek op school 
aanwezig. Ik heb ontzettend veel zin in dit jaar!  

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiAktK7-sXkAhVDIMUKHaTTCoIQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.libelle.nl/mensen/actueel/nieuws/stuntman-luchtballon/&psig=AOvVaw3T_wDU7WInqZQ6nP-UhoFc&ust=1568194626185777
https://basisonderwijs.online/kinderboekenweek-2019-reis-mee-cpnb.html
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Ook dit schooljaar mag ik weer samen met mijn duo, juf Wendy, de leerkracht 
zijn voor de kleuters, jullie kinderen,  en wel in groep 1-2C. 
Een prachtige leeftijd! Zingen, voorlezen, spelen, buiten zijn, toneel, dansen.  
Al spelenderwijs leren rekenen en met taal bezig zijn… we doen het allemaal, 
elke schooldag weer en wat mij betreft met veel plezier.  
Zelf heb ik 3 kinderen die inmiddels op zichzelf wonen. Ik voel me dan ook 
een trotse en dankbare moeder dat ik hen heb mogen begeleiden en 

opvoeden én dat deze schone taak nu voorbij is. 
Meer tijd voor mezelf zoals dat heet en dat is heel erg fijn. Dat gaan jullie ook ooit 
meemaken, echt!  Op naar een prachtig nieuw schooljaar met elkaar!  
Hartelijke groet juf Saskia 
 

Graag stel ik mijzelf even aan u voor. 
Ik ben Monique Sterk, 38 jaar oud en woon in Hoofddorp. 
Ik ben moeder van 2 kinderen, Ace van 10 jaar en Isis van 8 jaar. 
In mijn vrije tijd houd ik van lezen, yoga en reizen.  
Ik ben al ruim 18 jaar werkzaam in het basisonderwijs en heb  
lesgegeven in diverse groepen, maar de laatste jaren voornamelijk 
in de bovenbouw. Al die jaren heb ik met veel plezier gewerkt op 
basisschool de Bosbouwers. Toch werd het voor mij tijd om verder te  

kijken en ik ben erg blij dat ik dit schooljaar start op basisschool  
Klippeholm. Ik ben dit jaar werkzaam in groep 5a en heb zin om er  
samen met Dennis een fijn schooljaar van te maken! 
 

Ik ben juf Mariëlle van Dooren. Na 11 jaar op het Braambos te hebben 
gewerkt, mag ik dit jaar op Klippeholm het team komen versterken. Ik werk 
4 dagen in groep 4a, een super gezellige groep. 
Ik woon in Hoofddorp, vlak bij school, samen met mijn man, dochter van 
14 en zoon van 9 jaar. In mijn vrije tijd wandelen we graag, bezoeken 
musea, knutselen en schilderen we of gaan op vakantie. Daarnaast koken 
we graag, om vervolgens heerlijk op te eten. Bij ons moet dat een beetje 

anders, omdat ik Coeliakie heb. Dat is een gluten-intolerantie. Daardoor mag ik heel veel 
niet eten.  
Op school is mijn leukste vak muziek. Maar ook crea vind ik erg leuk. Daarnaast probeer ik 
om leren zo leuk mogelijk te maken. Ik verwacht van kinderen dat ze hun best doen. Want 
van proberen kun je leren. 
 

Mijn naam is Kjeld Laarhuis, ik ben 24 jaar oud en ik geef dit schooljaar twee 
dagen per week de lessen bewegingsonderwijs op Klippeholm. Zelf ben ik 
vorig jaar afgestudeerd van de Academie voor Lichamelijke Opvoeding en ik 
heb erg veel zin in dit schooljaar. 

 
 
 

Gymschoenen en gymkleding 
Afgelopen jaar hebben we al reserve gymschoenen en wat reservekleding mogen ontvangen 
zodat kinderen altijd mee kunnen gymmen als ze hun gymspullen een keertje zijn vergeten. 
We willen graag onze reservevoorraad aanvullen. Heeft u thuis nog te kleine gymschoenen 
of sportkleding liggen dan kunt u dit inleveren bij één van de vakdocenten 
bewegingsonderwijs. We zijn vooral op zoek naar gymschoenen maat 34 of groter en van de 
sportkleding zijn we blij met iedere maat kleding. 
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Wecycle actie  
De eerste apparaten zijn al ingeleverd! In de vorige PaperKlip hebben we u al uitgebreid 
geïnformeerd over deze actie daarom nu nog even in het kort wat de Wecycle actie precies 
inhoudt.  
Wecycle houdt ieder jaar een landelijke inzamelactie met basisscholen. Door deze 
actie leren kinderen apparaten apart te houden en in te leveren. Zo helpen de 
kinderen het milieu en verdienen ze een mooi cadeau voor de school.  
Spelregels voor deze actie: 

 Kleine elektrische apparaten en gereedschappen met een stekker of batterij die in 
een boodschappentas passen mogen worden ingeleverd.  

 De apparaten worden verzameld in een grote kartonnen dozen. Deze staan in de 
aula naast het podium. Apparaten die niet door de opening van de doos passen 
mogen niet worden ingeleverd. Te grote apparaten en losse apparaten worden niet 
meegenomen door de chauffeur van Wecycle. Wilt u a.u.b. géén apparaten naast 
de dozen plaatsen.  

 Vóór het inleveren moeten de restanten uit het apparaat zijn verwijderd, zoals 
batterijen, koffiefilters, stofzakken, frituurvet en dergelijke. Geen vochtige 
apparaten inleveren.  

De inzamelactie loopt van 8 september t/m 8 november 2019. 
Het inleveren kan tot begin november 2019. Dus mocht u nog een klein elektrisch apparaat 
hebben dat niet meer werkt dan kunt u deze in een van de dozen doen die in de aula staan. 
Het apparaat moet wel door de opening van de doos passen. Samen met u en de kinderen 
hopen we er weer een succes van te maken. 
Alvast hartelijk dank! 

 
Vakantierooster schooljaar 2019-2020 
Herfstvakantie   19-10-2019 t/m 27-10-2019 
Kerstvakantie   21-12-2019 t/m 05-01-2020* 
Voorjaarsvakantie  15-02-2020 t/m 23-02-2020  
Goede vrijdag   10-04-2020 
Pasen    11-04-2020 t/m 13-04-2020 
Koningsdag   27-04-2020 
Meivakantie   25-04-2020 t/m 10-05-2020  
Hemelvaart                     21-05-2020 t/m 24-05-2020 
Pinksteren   30-05-2020 t/m 01-06-2020  
Zomervakantie   04-07-2020 t/m 16-08-2020* 
 
*Leerlingen ’s middags vrij 
19-12-2019 zijn de leerlingen ’s middags vrij i.v.m. Kerstviering    
20-12-2019 zijn de leerlingen ’s middags vrij  
03-07-2019 zijn de leerlingen ’s middags vrij 
 
Studiedagen schooljaar 2019-2020  
Woensdag    2 oktober 
Donderdag   14 november 
Maandag   24 februari 
Dinsdag    21 april 
Vrijdag    29 mei 
 
Didactische dagen 
Vrijdag    14 februari 
Dinsdag     2 juni 



  

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

 
Continurooster 
Voor de groepen 1/2         8.30 uur tot 11.45 uur 
Voor de groepen 3 t/m 8  8.30 uur tot 14.00 uur  
Vrijdag     18 oktober 
Vrijdag     24 april 
 
 


