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14 maart 2019 
 

Belangrijke data maart en april 2019  
 27 maart:  Techniek dag 
   3 april:   Studiedag (leerlingen vrij) 
   4 april:   Hoofdluiscontrole 
          9-10 april:   Schoolfotograaf 
              12 april:   Sponsoractiviteit 
 15 april:  Paasviering 
        16-18 april:   Cito eindtoets groep 8 
  19 april-5 mei:   Meivakantie  
 

Aanpassing douchebeleid 

Onlangs heeft school samen met de MR het douchebeleid besproken tijdens een 
vergadering. Daarbij hebben we geconcludeerd dat school het belangrijk vindt om gezond 
gedrag bij onze leerlingen te stimuleren. Het douchen na een fysieke inspanning maakt daar 
in onze optiek deel van uit. Wel is besloten om het douchen na de gymles, te starten in 
groep 4 (i.p.v. groep 3). Vanaf die leeftijd achten we leerlingen in staat zich zelfstandig aan 
en uit te kleden. Wanneer er sprake is van gegronde medische redenen om niet te douchen, 
dan wordt er uiteraard een uitzondering gemaakt op het beleid. 
 

Schoolfotograaf 
Op dinsdag 9 april en woensdag 10 april komt de schoolfotograaf bij ons op school. 
 

Theaterles 

Beste Klippeholmers, 
Mijn naam is Joost Scholten en ik ben 37 jaar jong. Ik ben al 10 jaar werkzaam bij Pier K als 
Dramadocent en Theatermaker. Onder de vleugel van Pier K zijn we inmiddels een heuse JTS 
(Jeugd Theater School), waar alle podium kunst als Dans, Musical en Toneel onder valt. 
Elke week mag ik in Hoofddorp en Nieuw Vennep aan enthousiaste kinderen en jongeren 
theaterles geven. En om de vlam van het toneelspel door te mogen geven, werk ik ook in de 
educatie en kom ik op diverse scholen in Haarlemmermeer.  
Ikzelf heb theater ook jong ontdekt, een bevrijdend gevoel, van: “Kan dit ook?”. Waar ik 
merkte dat ik mijn speelse en creatieve ideeën kwijt kon en daarop positieve reacties kreeg 
van docent en leeftijdsgenoten. Dat gun ik ieder die theater probeert. Een gevoel dat je iets 
mag bedenken en maken en dat je je daar goed over voelt. 
Dit gegeven mag ik sinds 22 januari ook brengen op de Klippeholm. Elke dinsdag werk ik 45 
minuten met de groepen 5 en 6. Ik mik op spelplezier, creativiteit en samenspel, want dat 
zijn vaardigheden die de kinderen ook buiten mijn vakgebied goed kunnen gebruiken. 
Theater leent zich uitstekend om dit in een veilige setting te oefenen en leren. 
 

  GGDflits  
Groei  
Of een kind goed groeit kun je bekijken door de lichaamslengte in te vullen op een 
groeidiagram. In sommige perioden maken kinderen een groeispurt door. 

https://www.opvoeden.nl/basisschoolkind/groei-en-ontwikkeling/lichamelijke-ontwikkeling/groeispurt/
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Tussen 4 en 6 jaar groeit je kind ongeveer 6 centimeter per jaar. Maar niet alle kinderen 
groeien even snel. Kinderen die snel groeien kunnen last krijgen van groeipijn. 
Tussen 6 en 9 jaar groeit je kind snel. Gemiddeld weegt een kind van 6 jaar ongeveer 22 kilo. 
Met 8 jaar weegt je kind ongeveer 27 kilo bij een lengte van 1,30 meter. 
Tussen 9 en 14 jaar groeien kinderen meestal heel snel. Ze maken dan een groeispurt door. 
Rond 12 jaar zijn de meeste kinderen tussen de 1,40 meter en 1,70 meter lang. 
Meer lezen, bijvoorbeeld over apps? Kijk hier. 
Maak je je zorgen over de groei van je zoon/ dochter?  Maak dan een afspraak met de 
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. 
 

Vakantierooster schooljaar 2018-2019 
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) 
Woensdag   3 april 2019 
Maandag   3 juni 2019 
 

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