13 april 2017
Belangrijke data april en mei 2017
14
17
24
8
12
16 en 17
25 en 26
30

april:
april:
april:
mei:
mei:
mei:
mei:
mei:

Goede Vrijdag
Tweede Paasdag
begin meivakantie
weer naar school
kledingactie
schoolfotograaf
Hemelvaart
schoolreisje

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

Hoera een zusje
Op 10 april hebben Morris uit groep 4 en Mason uit groep 1 een zusje gekregen. Ze heet
Louie. Wij wensen het hele gezin veel geluk en plezier met elkaar.

Inschrijven avondvierdaagse
De avondvierdaagse vindt dit jaar plaats op 12, 13, 14 en 15 juni 2017. Iedere avond start
de avondvierdaagse na 18.00 uur bij de OBS De Bosrank (Let op dit is gewijzigd). Voor het
starten moet men zich aanmelden bij de organisatie van de Klippeholm. De organisatie zit er
vanaf 18.00 uur tot 18.30 uur om je te registreren. De 5 km start om 18.15 uur en de 10 km
start om 18.00 uur. We mogen vanuit de organisatie van de avondvierdaagse niet eerder
starten met lopen dan 18.00 uur in verband met de vergunning en de verkeersregelaars, die
op tijd op de post moeten kunnen staan. We zullen dan ook echt pas om 18.00 beginnen
met afstempelen. Aan het einde van de avond moet men zich weer afmelden bij de
organisatie. Als je je via de school hebt aangemeld dan krijg je een kaart waarop we elke dag
bij het begin en bij het eind een stempel zullen zetten. De voorinschrijving van de
avondvierdaagse is op:
 Dinsdag 18 april van 15.15 tot 16.00 uur
 Woensdag 19 april van 12.00 tot 13.00 uur
Kosten € 7,50 per persoon, graag gepast en bij inschrijving betalen. Zoals ieder jaar is er de
keuze tussen de 5 km en de 10 km afstand. Je kan je inschrijven via onderstaande strook.
Voor de inschrijving kunt u ons vinden in de aula van de school.
Wanneer men zich niet inschrijft via school, is er altijd nog de keus om zich, op de eerste
avond van de avondvierdaagse, in te schrijven bij de wandelbond. Je krijgt de medaille dan
alleen niet via school uitgereikt, maar van de wandelbond.
Wil je 1 avond meelopen, dat kan. De kosten zijn dan € 3,50 per persoon.
Ieder avond streven wij ernaar om op allebei de afstanden limonade te schenken met wat
lekkers. Voor het uitdelen van lekkers en schenken van limonade zoeken we dan ook ouders
die een avond beschikbaar zijn om hierbij te helpen. Voor elke avond zoeken wij voor elke
afstand 2 personen. U kunt zich hiervoor opgeven via onderstaande strookje.
We zien jullie graag bij de Avondvierdaagse.
Met vriendelijke groet
De Oudervereniging van de Klippeholm

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

------------------------------------------------------------------------------------------Ik wil graag meelopen met de avondvierdaagse.
Naam:
5 km / 10 km (doorhalen wat niet van toepassing is)
Groep:

Meester/juf: ……………………………………….

Loopt mee voor de ………….… keer
---------------------------------------------------------------------------------------------Ik geef me op voor limonadeschenken tijdens de avondvierdaagse.
Naam: ……………………………………………………………
Tel nr. mobiel: ……………………………………………………
Ik wil limonade schenken bij de 5 km / 10 km (doorhalen wat niet van toepassing is)
Voorkeur avond: maandag / dinsdag / woensdag / donderdag / geen voorkeur

Kledinginzameling 12 mei
Op vrijdag 12 mei wordt er gebruikte kleding opgehaald door Bags2school op
Klippeholm. De zakken (van Bags2school), waarin u de kleding kunt doen, zijn
deze week meegegeven. Natuurlijk kunt U ook gewone vuilniszakken gebruiken.
Inleveren van de zakken met kleding kan vanaf woensdag 2 november 12.00 uur tot vrijdag 4
november 9.00 uur. Een vriendelijk verzoek om de zakken niet vóór woensdag 12.00 uur in
te leveren. U kunt uw zakken op het podium in de aula leggen. Alvast hartelijk dank!
Hierbij de regels wat er wel en niet in de Bags2school zak mag:
Wel: goede kwaliteit tweedehands kleding, lakens, dekens, gordijnen, knuffelbeesten,
schoenen (graag per paar verpakt), riemen-ceinturen, handtassen.
Niet: Vuile of natte kleding, gescheurde of beschadigde kleding, enkele schoenen,
afgeknipte materialen, matten, tapijten, kussens, dekbedden, snuisterijen, bedrijfskleding,
industriële gordijnen en beddengoed.

Vakantierooster schooljaar 2016-2017
Pasen
Meivakantie (incl. Koningsdag)
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie
Studiedagen schooljaar 2016-2017
Dinsdag

14-04-2017 t/m 17-04-2017
22-04-2017 t/m 07-05-2017
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

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

