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13 juni 2019 
Belangrijke data juni en juli 2019  

 18 t/m 21 juni:  Avondvierdaagse 
  3 juli:   Hoofdluiscontrole 
12 juli:   Laatste schooldag (alle leerlingen ’s middags vrij) 
15 juli:   Start zomervakantie 

 

Lege flessen sponsoractie 

Wekenlang stonden er kooien in de gangen van de school. Hierin spaarden we lege flessen 
voor het goede doel. Vorige week vrijdag hebben de kinderen van groep 5 van Meester 
Marcel alle zakken gevuld, in elke zak gingen 250 flessen. Daarna zijn de flessen in een lange 
sliert naar de Jumbo gebracht door groep 4 van Juf Mar en groep 5 van Meester Marcel. 
Nadat alle flessen waren geteld stond de teller op: € 796,40. Een heel mooi bedrag!  Het 
bedrag is afgerond naar € 800,00. Er gaat nu € 400,00 naar de voedselbank en ook € 400,00 
naar Kika. 
Woensdag kwam meneer Hans namens de voedselbank om de cheque in ontvangst te 
nemen. Juf Linda van groep 8 heeft de cheque voor Kika ontvangen. De bedragen zullen 
worden overgemaakt op de rekening van de Voedselbank en op die van het Kika estafette 
team van Meer Primair, waar onder andere juf Linda uit groep 8, Meester Marcel uit groep 5 
en Meester Paul in zitten. 
Iedereen ontzettend bedankt voor het sparen van de flessen!. En mocht u de Kika estafette 
runners willen sponsoren dan kan dat via Run for Kika, team Meer Primair. 
https://www.runforkikaestafette.nl/ 
 

Belangrijke informatie Avondvierdaagse 

Dit jaar is het de 40e avondvierdaagse en daarom zal burgemeester Onno Hoes komen om 
de avondvierdaagse feestelijk en officieel te starten. 
Om de start en de andere avonden soepel te laten verlopen zijn er enkele maatregelen 
genomen. 
Het is niet meer mogelijk om fietsen te stallen voor de Klimboomschool. 
De brug waarover gestart wordt, zal de eerste avond een uur voor de start worden afgezet 
totdat de officiële start is verricht. Er mag pas gestart worden met lopen na de officiële start. 
Om chaos tijdens de start te voorkomen moeten alle scholen linksom het verzamelveld 
opkomen. Op het verzamelveld staat de banner van Klippeholm, hier kunt u verzamelen. 
Op de eerste en de laatste dag is er een start/finishboog waar we onder door moeten lopen. 
Ook dit jaar organiseert het centrum voor duurzaamheid een zwerfbingo. 
De laatste avond zal een fanfare en majoretteband de binnenkomst feestelijk begeleiden. 
Het zou natuurlijk heel leuk zijn, als de deelnemers van Klippeholm hun T-shirt aantrekken, 
die iedereen heeft ontvangen bij de familiesportdag!! 
 
LET OP: Dit jaar zal de wandelbond zelf het stempelen van de kaarten aan het begin en het 
eind van de avond voor zijn rekening nemen en dus niet zoals altijd de Oudervereniging zelf. 
We verwachten dat de wandelbond zich strikt aan de starttijd van 18.15 houdt. 
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Groepsindeling komend schooljaar 

Het eind van het schooljaar komt in zicht en dat betekent ook dat de groepsindeling voor het 
nieuwe schooljaar binnenkort bekend wordt gemaakt. Binnen Meer Primair is afgesproken 
dit op dezelfde dag te doen voor alle scholen, omdat er regelmatig leerkrachten van school 
wisselen. U kunt de groepsindeling en de bijbehorende leerlingenlijsten verwachten op 
donderdag 20 juni 2019. 
 

Terugblik familiesportdag 6 juni 2019 

Wat mogen we terugkijken op een fantastisch sportevenement in het kader van ons 40-jarig 
jubileum.! Met alle leerlingen en veel ouders een dag sporten in het KWA-complex. Met 
klasgenoten zwemactiviteiten doen, turnen met je vader, dansen met je moeder en  je beste 
Pencak Silat move tonen aan een echte meester in de sport. Tijdens de borrel aan het eind 
van de dag konden we niet anders concluderen dat het smaakt naar meer. Wie weet past 
het in onze sportdagcyclus waardoor we dit eens de drie jaar kunnen organiseren. 
Wij realiseren ons dat het hele evenement gedragen is door vele ouders, vrijwilligers, 
leerkrachten en studenten. Wij willen hen, maar zeker ook Juf Chantal en Juf Monique, 
bedanken voor de geweldige inzet! 
Bijgaand vindt u de flyer van de dansschool die tijdens de sportdag een clinic heeft gegeven.  
 

SchoolApp 
Het moment is daar! Wij gaan beginnen met het gebruiken van de SchoolApp. In de bijlage 
van deze mail vindt u een flyer met uitleg over hoe u zich kunt registeren via de website van 
Klippeholm (deze link). De activatiecode die ingevuld dient te worden is: 
Klippeholm2133DW.  
 
Extra toelichting op de flyer: 
In de flyer bij stap 5 wordt aangegeven dat u moet inloggen met een emailadres en 
wachtwoord. Het wachtwoord heeft u via de mail ontvangen na de registratie op de 
website. Deze kan ook terecht komen in de spam of reclame map. 
 
Mocht u  vragen of problemen hebben tijdens het activeren of gebruiken van de app dan 
kunt u dit aangeven bij de desbetreffende leerkracht. De leerkracht geeft dit door aan de 
ICT-commissie. We hopen u dan zo snel mogelijk te kunnen helpen. 
 

Sportinstuif 
Iedere donderdag en vrijdag kunnen kinderen gratis sporten na schooltijd.  

Wanneer: Donderdag van 15.30 uur – 16.30 uur o.l.v. Sarina Wijnhout 
Waar:  Gymzaal de Boskern, Liesbos 24, 2134 SB  Hoofddorp 
Wanneer: Vrijdag van 15.30 uur – 16.30 uur o.l.v. Diane Baas 
Waar:  Gymzaal de Schulp, Zandbos 165, 2134 DD  Hoofddorp 
Tijdens de instuif krijgen de kinderen diverse sport en spellen aangeboden door een 
professioneel. Je hoeft je niet aan te melden, kom gewoon langs en doe mee! Maar 
vergeet niet je sportkleding en binnensportschoenen mee te nemen. Tijdens 
schoolvakanties zijn er geen of aangepaste instuiven. Deelname op eigen risico. 

 

https://www.klippeholm.nl/index.php?section=30&page=353
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Kinderdisco in ’t Kattegat 

Op vrijdag 14 juni is er kinderdisco in wijkcentrum ’t Kattegat. 
Het thema is “Summer party”.  
Voor de groepen 3 t/m 8 van 19.00 uur tot 21.00 uur.   
Het kind met de mooiste outfit wint een prijs! 
Entree € 1,50 ( incl. één limonadedrankje).  
Consumpties apart verkrijgbaar. 
Muziek o.l.v. DJ Niels. 
 

Kinderactiviteitenweek in ’t Kattegat 

In de week van 15 juli t/m 19 juli 2019 wordt in wijkcentrum ’t Kattegat een  
activiteitenweek voor kinderen georganiseerd. 
Een week vol leuke activiteiten voor jongens en meisjes van 6 t/m 12 jaar  
(4-5 jarigen onder begeleiding) met o.a. cup cakes maken, knutselen, sjoelen,  
E-gamen, timmeren, rad van avontuur, trampoline, brandweer, politie, 
dierenambulance, darten, Meerdance en Playbackdisco. 
Voorinschrijving verplicht bij ’t Kattegat (vol is vol). Opgeven en vooruitbetaling 
minimaal 24 uur van tevoren. Aanmelden kan vanaf 1 juli t/m 12 juli elke 
ochtend van 9.00 uur tot 12.00 uur. 
Entree: € 3,50 (incl. lunch, ijs en popcorn). 
Tijd:       10.00 uur tot 15.00 uur 
Waar:    Wijkcentrum ’t Kattegat 
 Skagerrak 328 
 2133 DX  Hoofddorp  

 Tel.023-5633276 
 

Vakantierooster schooljaar 2018-2019 
Zomervakantie   13-07-2019 t/m 25-08-2019* 
*12-07-2019 zijn de leerlingen ’s middags vrij 
 

Vakantierooster schooljaar 2019-2020 
Hieronder vindt u het vakantierooster voor het schooljaar 2019-2020.  
De studiedagen voor schooljaar 2019-2020 worden op een later moment bekend gemaakt. 
 
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 

 


