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14 februari 2019 
 

Belangrijke data februari en maart 2019  
14 -15 februari:  Studiedag en didactische dag, leerlingen vrij 
18 t/m 22 februari: Voorjaarsvakantie 

 5 maart:  Carnaval/Kermis (aangepaste schooltijden)   
6 maart:  Hoofdluiscontrole 

 27 maart:  Techniek dag 
 

Vervanging bij ziekte 
Het basisonderwijs kampt momenteel met zeer grote personeelstekorten. Er zijn geen 
leerkrachten meer beschikbaar op de arbeidsmarkt en vele scholen hebben niet ingevulde 
vacatures. Ook onze school heeft hier wekelijks mee te maken. Elke keer dat er een zieke 
leerkracht is of een andere gegronde reden heeft om niet les te kunnen geven, geeft dit een 
grote druk op onze school en kiezen we voor maatregelen die we eigenlijk niet gewenst 
vinden. Parttimers komen extra werken, niet-lesgevende taken worden uitgesteld of niet 
uitgevoerd, leerkrachten geven les in een andere groep of groepen worden opgesplitst. 
Afgelopen week riep de vakbond van de schoolleiders alle directeuren op om geen aandacht 
meer te schenken aan vervangingsproblematiek en direct de leerlingen naar huis te sturen 
wanneer een leerkracht afwezig was. Van de 6700 scholen hebben 700 schoolleiders hier 
gehoor aan gegeven. Wij hebben dit echter niet gedaan,  omdat wij deze actie té 
onvriendelijk voor ouders vinden. Afgelopen week zou bijvoorbeeld 4x een groep naar huis 
gestuurd worden en hadden we dit op de dag zelf gecommuniceerd. Wij denken dat dit het 
imago van het onderwijs nog meer beschadigt, terwijl we juist op zoek zijn naar waardering 
en respect voor de beroepsgroep. 
We zijn ons er echter wel van bewust dat onze school ook grenzen kent in wat we als team 
aankunnen. We hebben nog nooit een groep naar huis gestuurd en hopen dit nog 40 jaar vol 
te houden maar realiseren ons dat een griepgolf ook ons de das kan omdoen… 
En kunt u als ouder iets doen om dit probleem op te lossen? Nee, dat denken wij niet. En zo 
ja, dan horen wij het graag. Maar alleen al laten merken, wat regelmatig gebeurt, dat u 
waardeert dat wij er alles aan doen om goed onderwijs te blijven geven, geeft ons een 
enorme voldoening.  
 

Klippeholm in ontwikkeling 
Ouderavond Lego Serious Play 
Op donderdag 31 januari heeft de ouderavond over de toekomst van ons onderwijs 
plaatsgevonden. Door middel van Lego Serious Play is er letterlijk gebouwd aan het 
onderwijs van morgen op Klippeholm. De aanwezige ouders waren allemaal zeer 
enthousiast over zowel de vorm als de inhoud van de avond. Maar ook school was bijzonder 
tevreden met de goede ideeën die ouders aan ons als school hebben meegegeven bij het 
vormen van een nieuwe visie voor Klippeholm. Enkele thema’s die daarbij nadrukkelijk aan 
bod kwamen waren: 

• Gepersonaliseerd leren en tegemoet komen aan de individuele mogelijkheden van 
leerlingen 

• Werken in leerdomeinen in plaats van klassikaal onderwijs 

• Ruimte voor talentontwikkeling 

• Inzetten van bewegend- en ervarend leren  
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• Leren is doen (zowel voor de kennisvakken als voor de praktische vaardigheden) 

• De wereld in school en de school in de wereld 

• Een intensieve samenwerking tussen ouders, school en de leerlingen 

• De school als ankerplaats voor normen en waarden 
 
In de komende weken verdiept school zich verder in haar nieuwe visie en verwacht rond 
april/mei een eerste richting te kunnen geven aan de koers voor de komende jaren. 
Tot slot willen wij graag vragen aan de ouders die zich hadden ingeschreven voor de Lego 
Serious Play bijeenkomst, maar zich niet hadden afgemeld om dit de volgende keer wel te 
doen. Wij nemen u als ouder(s) altijd serieus en hebben de avond daarom zorgvuldig 
voorbereid. Het is dan erg vervelend als een gedeelte van de ingeschreven ouders niet komt 
opdagen zonder zich af te melden. 
 
 
  
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carnaval  
Op dinsdag 5 maart is het feest op school. Er zal dan carnaval worden georganiseerd voor 
alle kinderen en daar hoort natuurlijk ook verkleden bij. De kinderen mogen die dag 
verkleed op school komen.  
In school vindt u tientallen carnavalsactiviteiten waaraan uw kinderen kunnen deelnemen.  
Organisatorisch is het niet mogelijk om alle kinderen tegelijk aan carnaval te laten 

deelnemen en daarom is er onderstaande indeling gemaakt:  
- Dinsdagochtend van 9.30 tot 11.45 uur de groepen 1 t/m 4 (groepen 8 begeleiden)  
- Dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.15 uur de groepen 5 t/m 8  
- Dinsdagavond van 18.00 tot 19.30 uur (iedereen is welkom: papa’s, mama’s, opa’s, 
oma’s)  
 
De kinderen van de groepen 8 komen de hele dag. In de ochtend begeleiden zij de 
kinderen van de groepen 1 t/m 4 en in de middag gaan zij zelf langs de onderdelen.  

's Avonds mogen alle kinderen met hun ouders komen.  
 
Let op! Andere schooltijden  
Dat betekent dat de kinderen van de groepen 5 t/m 7 op dinsdag 5 maart ’s morgens vrij zijn 
en de kinderen van de groepen 1 t/m 4 hebben die dag ’s middags vrij. 
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SchoolApp 
Misschien is het u al opgevallen, de website van Klippeholm is vernieuwd! Al een tijd wordt 
er achter de schermen hard gewerkt aan de nieuwe website. Naast alle informatie wat 
betreft de school kunt u binnenkort ook gebruik maken van de SchoolApp. Momenteel is 
deze nog in ontwikkeling en alleen te zien op de website, maar daar zal binnenkort 
verandering in komen. Dit betekent dat we zullen overstappen van Facebook op de nieuwe 
SchoolApp. Wanneer de App online komt en hoe u deze kunt instellen, hoort u dan van ons. 

                           GGDflits  
Brutaal en opstandig gedrag                 
Iedere ouder loopt er weleens tegenaan, een brutaal en of opstandig kind. Als kinderen 
ouder worden, moeten ze leren met hun emoties om te gaan. Alle kinderen uiten hun 
boosheid wel eens door brutaal of opstandig gedrag. Bijvoorbeeld door te schreeuwen, 
schelden of iets respectloos of onbeschofts te zeggen als iets niet mag of lukt. 
Eerst denken, dan doen 
Als je kind zich boos voelt, vertel dan dat je kind zich eerst moet afvragen wat de oplossing 
is: 'eerst denken, dan doen'. Het lukt natuurlijk niet altijd om brutaal en opstandig gedrag te 
voorkomen. Het ene kind kan dat beter dan het andere kind. Dit heeft met temperament te 
maken. 
Lees en kijk hier naar meer tips om met brutaal en opstandig gedrag om te gaan. 
Helpen de tips niet, maak dan een afspraak maken met de jeugdverpleegkundige of 
jeugdarts verbonden aan de school van uw kind. Dit kan via 023- 7891777 op werkdagen van 
8.30 - 12.30 uur en 13.00 - 17.00 uur. 
 

Jeugdsportpas 
Schrijf je nu in voor de (Jeugd)SportPas 
De (Jeugd)SportPas is een leuke en laagdrempelige manier om kennis te maken met 
verschillende sporten. Zo kan iedereen van 0 tot 100 ontdekken welke sport het beste bij ze 
past. Dus niet alleen voor jou, maar ook voor je ouders of je broer/zus hebben we een leuk 
en gevarieerd sportaanbod. Ontdek op onze speciale website welke leuke sporten je 
allemaal kunt uitproberen? 
Diversiteit aan sporten 
Op de website vind je veel verschillende sporten; in de zaal, op het veld of in het zwembad, 
in teamverband of individueel. Je komt er zo achter waar je het meest plezier in hebt en 
misschien ontdek je wel een verborgen talent! Voor de blokken 4 en 5 hebben we onder 
andere atletiek, duiken, diverse zelfverdedigingssporten, bowling, hockey, handbal, 
skiën/snowboarden, squash, tennis en nog veel meer. Maar er komen nog regelmatig 
nieuwe sporten bij.  
Je kunt vier keer meedoen met een les of training. Tijdens deze lessen leer je alle 
basisvaardigheden van de sport die je hebt gekozen. De (Jeugd)SportPas is de ideale manier 
om niet alleen een sport uit te proberen, maar ook kennis te maken met de sportaanbieder. 
Na de kennismakingslessen besluit je of je al dan niet lid wil worden van de club, je bent 
nergens toe verplicht. 
Aanmelden en betaling JeugdSportpas 
De (Jeugd)SportPas heeft een eigen website waar je je kunt aanmelden en betalen. Een 
inlogcode is niet meer nodig. Betalen voor de kennismakingslessen gaat via iDEAL, Voor vier 
lessen betaal je meestal € 11,-.  
Inschrijven voor blok 4 en 5 kan via: 
https://haarlemmermeer.inschrijventeamsportservice.nl/ . De lessen voor blok 4 starten na 
de voorjaarsvakantie, dus wees er snel bij! 
Heb je vragen over de jeugdsportpas? Neem contact op met Esther de Heij via de mail 
JSP@teamsportservice.nl of bel 023-2055517  

https://www.opvoeden.nl/basisschoolkind/groei-en-ontwikkeling/sociaal-emotionele-ontwikkeling/temperament/
https://www.opvoeden.nl/basisschoolkind/opvoeding-en-gedrag/lastig-gedrag/brutaal-en-opstandig-gedrag/
https://haarlemmermeer.inschrijventeamsportservice.nl/
mailto:JSP@teamsportservice.nl
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Vakantierooster schooljaar 2018-2019 
Voorjaarsvakantie  16-02-2019 t/m 24-02-2019 
Goede vrijdag   19-04-2019 
Pasen    20-04-2019 t/m 22-04-2019 
Koningsdag   27-04-2019 
Meivakantie   19-04-2019 t/m 05-05-2019 
Hemelvaart   30-05-2019 t/m 31-05-2019 
Pinksteren   09-06-2019 t/m 10-06-2019 
Zomervakantie   13-07-2019 t/m 25-08-2019* 
*12-07-2019 zijn de leerlingen ’s middags vrij 
 

Studiedagen schooljaar 2018-2019 (de leerlingen zijn vrij) 
Donderdag   14 februari 2019 
Woensdag   3 april 2019 
Maandag   3 juni 2019 
 

Didactische dagen (de leerlingen zijn vrij) 
Vrijdag    15 februari 2019 
Dinsdag    11 juni 2019 
 
 


