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Let op! Morgen zijn de leerlingen vrij i.v.m. een studiedag.

Nieuws van de Oudervereniging
Algemene Leden Vergadering (ALV)
Op 5 oktober jl is de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) van de Oudervereniging
weer gehouden. Tijdens de ALV kijken we als eerste terug naar het afgelopen schooljaar.
De Oudervereniging heeft in dit schooljaar zes keer vergaderd. Tussendoor zijn er
bijeenkomsten geweest met de activiteitencommissies en de school.
De samenwerking met de school wordt door de OV als goed ervaren. De OV is het vorig
schooljaar begonnen met Esther de Heij, Angelique Thijssen, Mariska Lots, Anjo Meijer,
Cindy Molenaar, Diana Tenty, Sylvia Smits, Mireille Hunsche en Yolanda de Groot. Aan het
eind van het jaar hebben Angelique Thijssen en Mariska Lots afscheid genomen.
De volgende activiteiten zijn georganiseerd: Kinderboekenweek, Kerst, Pasen, communie,
schoolreis, schoolfotograaf, sportactiviteiten, afscheid groep 8, avondvierdaagse en
workshops. Er zijn voor de grootste activiteiten draaiboeken.
De rol van voorzitter en die van penningmeester is uitgevoerd door Anjo en de rol van
secretaris door Angelique. De jaarcijfers zijn ook weer besproken. De ouderbijdragen zijn
geïncasseerd. Het schooljaar is afgesloten met een positief saldo. Een compliment waard!
De opbrengst van de Kinderboekenweek is geschonken aan de schoolbibliotheek (vanaf dit
jaar gaat de opbrengst altijd naar de schoolbibliotheek). Van het positieve saldo worden
sporttenues aangeschaft (groot deel moet vervangen worden). De ALV stelt voor om tevens
vlaggen/banners aan te schaffen voor de zichtbaarheid bij sportactiviteiten.
De kascommissie bestond dit jaar uit mevrouw van Geffen en mevrouw Tenty. Beiden
bedankt hiervoor.
Na de terugblik op het afgelopen schooljaar hebben we in de vergadering vooruitgekeken
naar het nieuwe schooljaar. De begroting voor het komende schooljaar is besproken. De
begroting geeft aan dat de OV het komende schooljaar ongeveer quitte zal draaien.
De facturen m.b.t. de ouderbijdrage zullen eerdaags weer worden meegegeven, met het
vriendelijke verzoek aan de ouders om vóór 15 november a.s. te betalen.
De ouderbijdrage wordt door de ALV vastgesteld op € 45,-- (dus geen verhoging). Leerlingen
die op school komen vanaf december (tot aan de schoolreis) betalen € 27,50.
Het bestuur heeft van de ALV goedkeuring gekregen voor de werkzaamheden van het
afgelopen schooljaar.
Ook geeft de ALV toestemming aan de OV om Nancy Philips-Grauwelman en Jeroen
Stuurwold als nieuwe OV-leden te benoemen. Jeroen zal dit jaar ingewerkt worden als
voorzitter. Yolanda de Groot zal de rol van secretaris oppakken.
Tijdens de rondvraag kwam de vraag of er een foto van de OV-leden geplaatst kan worden
op de website van school en ook werd er gevraagd om een bericht te plaatsen in de
PaperKlip over het gebruik van de school-sporttenues.

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

Kledinginzameling 4 november
Op vrijdag 4 november 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.

Spaanse les
Lo que se aprende en la cuna, siempre dura.
Wat je leert in de wieg, duurt altijd voort.
Oftewel: jong geleerd is oud gedaan. Daarom kunnen kinderen op de basisschool al Spaans
leren bij Español y más.
Spaans is een wereldtaal en wordt in de toekomst van onze kinderen steeds belangrijker. In
het voortgezet onderwijs krijgt deze taal dan ook steeds meer aandacht. Nu kunnen ook
jouw kinderen zich alvast voorbereiden op hun toekomst door Spaans te leren door middel
van verhalen. Spaans voor Kids is een leuke vrijetijdsbesteding voor de kinderen van groep
5 tot en met groep 8 waarbij ze ook nog heel veel Spaans leren begrijpen en spreken. Zodra
de kinderen kunnen lezen, gaan ze dit ook doen in het Spaans
Voor: Groep 5 t/m 8
Waar: Vesterhavet
Docent: Carmen Meester
Wanneer: donderdagen vanaf 27 okt t/m 15 dec.
Hoe laat: 15.30-16.15 uur.
Donderdag 13 oktober gratis proefles voor de kinderen van groepen 5 t/m 8 van Brede
school Bornholm om 15.15 op Vesterhavet.
Inschrijven via www.bredeschoolbornholm.nl vanaf 10 oktober 2016

Kom je in de herfstvakantie ook meedoen aan de zwem4daagse?
Sportservice Haarlemmermeer organiseert samen met zwemvereniging ZPCH en
zwemvereniging de Watervrienden voor de derde keer de Nationale Zwem4daagse.
Dit zwemfeest voor kinderen en ouderen wordt gehouden in het Sportcomplex Koning
Willem-Alexander, in de herfstvakantie van 17 oktober tot 20 oktober 2016.
Iedereen die in bezit is van minimaal een A-diploma mag hieraan meedoen.
Vind je het leuk om te zwemmen. Wil je graag eens bewegen? Doe dan mee aan de
Nationale Zwem4daagse! Want nu kun je vier dagen zwemmen en veel plezier beleven in
het water.
Vergeet niet om iemand mee te nemen, je klasgenoten, vriendjes/vriendinnetjes maar ook
je ouders, broertjes/zusjes/ opa/oma, buren. Iedereen kan meedoen en samen is het veel
leuker.
Elke avond zwemmen de deelnemers een afstand van 500 of 1000 meter. Ben je jonger dan
10 jaar, dan zwem je 250 meter. Iedere deelnemer die de totale afstand heeft volbracht,
ontvangt een medaille. Je kunt starten tussen 18.00 en 19.30 uur.
Geïnteresseerden kunnen zich vóór 16 oktober 2016 opgeven: http://zpch.zwem4daagse.nl.
De kosten voor deelname bedragen € 4,95 per persoon.

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

Inschrijven is ook mogelijk op 17 oktober in de hal van het sportcomplex. De kosten voor
deelname zijn dan € 7,50. Kijk op de website voor meer informatie.

Panna toernooi in de herfstvakantie
In de herfstvakantie wordt er een Panna knock out toernooi georganiseerd.
Leeftijdscategorieën zijn 8 tot 12 jaar en 12+ . Voor zowel jongens als meisjes.
Aanmelden van te voren is niet nodig.
De voorrondes beginnen op maandag 17 oktober om 13.00 uur
In de bijlage vindt u een flyer met informatie over plaats en tijd.
Voor meer informatie: www.sportservicehaarlemmermeer.nl

Jumbo actie ‘Sparen voor je School’
De actie is voorbij! De schoolpunten worden niet meer
uitgereikt maar ze kunnen nog tot en met 26 oktober online
geactiveerd worden. De teller staat op dit moment op 8981
punten. Wat een super aantal! Heeft u nog schoolpunten
dan kunt u deze uiteraard nog tot 26 oktober op school inleveren.
We willen iedereen bedanken voor het meesparen voor onze school.

Wecycle actie
Het gaat goed met de actie! Er zijn al veel apparaten ingeleverd. We gaan al richting de 60
apparaten. Het inleveren kan nog tot eind november 2016. Dus mocht u nog een klein
elektrisch apparaat hebben dat niet meer werkt dan kunt deze in de doos doen die in de
aula staat. Het apparaat moet wel door de opening van de doos passen.
Graag inleveren zonder batterijen, stofzuigerzak, frituurvet of vocht.
Apparaten die niet door de opening passen mogen niet worden ingeleverd. Deze worden
namelijk niet meegenomen. Wilt u a.u.b. géén apparaten naast de doos of op het podium
plaatsen!
Vakantierooster schooljaar 2016-2017
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie (incl. Koningsdag)
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

15-10-2016 t/m 23-10-2016
24-12-2016 t/m 08-01-2017
18-02-2017 t/m 26-02-2017
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

Studiedagen schooljaar 2016-2017
Vrijdag
Donderdag
Dinsdag

14 oktober 2016
6 april 2017
20 juni 2017

Continurooster*
Vrijdag
* groepen 1/2
* groepen 3 t/m 8

23 december
8.30 uur tot 11.45 uur
8.30 uur tot 14.00 uur
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