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Laatste dagen voor de vakantie
Namens de directeur
Wat vliegt een schooljaar toch weer snel voorbij. De eerste dagen van het schooljaar liggen
namelijk nog zo vers in het geheugen. In de eerste week was bijvoorbeeld de opening van
het nieuwe schoolplein. Maar ook de Kanjertraining werd in september in onze school
geïntroduceerd. Samen met velen van u hebben we kennis mogen maken met diverse
‘petjes’ die één taal creëren in sociaal emotionele omgang tussen leerlingen, leerkrachten
en ouders.
Vandaag hebben de kinderen nog het jaarlijkse ‘Transferspel’ gedaan en morgen…….. is het
alweer de laatste schooldag en begint de ‘grote vakantie’ waarin (bijna) iedereen de tijd
neemt om samen met zijn gezin een aantal weken te ontspannen. Op school zijn we altijd
nog even bezig om het jaar goed af te sluiten en voor te bereiden voor het komend
schooljaar. Gelukkig zijn we niet alleen, want ook meerdere aannemers werken hard door,
zodat, zodat op de eerste schooldag bijvoorbeeld alle algemene ruimtes geschilderd zijn. U
zult de school niet meer herkennen….
Het afgelopen fijne schooljaar had alleen niet tot stand kunnen komen zonder de vrijwillige
inzet van vele ouders op Klippeholm. Dan denk ik bijvoorbeeld aan de biebouders,
oudergeleding van de MR, de gehele OV, de ouders die mee zijn geweest op schoolkamp, de
schoolpleincommissie, maar natuurlijk ook alle andere ouders die de school actief helpen.
Veel dank voor deze fantastische inzet! Het wordt bijzonder gewaardeerd.
Tot slot wens ik, mede namens het hele team op Klippeholm, alle leerlingen, ouders en
andere betrokkenen een bijzonder prettige en fijne vakantie en hopen iedereen in volle
gezondheid weer te mogen ontmoeten op maandag 29 augustus 2016 voor de
kennismakingsgesprekken en de eerste lesdag op dinsdag 30 augustus 2016.

Multomappen groep 5 t/m 8
De groepen 5 t/m 8 werken met multomappen in de klas. Deze gebruiken ze om het
gemaakte werk van de leerlingen in te bewaren. Te denken valt aan geschiedenis,
aardrijkskunde, natuniek enz. We zien dan ook graag dat de leerlingen van groep 5 t/m 8 in
het nieuwe schooljaar hun eigen 23-rings multomap mee naar school nemen. Dan heeft
iedereen zijn eigen map waar hij of zij het gemaakte werk in kan bewaren.
Alvast bedankt!

Typediploma
Jara Duijns uit groep 9a van juf Mar heeft haar typediploma behaald.
Van harte gefeliciteerd.

Gevonden voorwerpen
Er liggen nog diverse gevonden voorwerpen in de witte bankjes bij de lerarenkamer.
Iets kwijt? Handdoek, gymspullen, jasje, vestje of beker? Kijk dan morgenochtend nog even!
Morgenmiddag gaat alles weg zodat we opgeruimd de vakantie in kunnen gaan.
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School in ontwikkeling
De afgelopen maanden hebben juf Mandy en juf Mariëlle de cursus ‘Open Boek’ gevolgd bij
de bibliotheek Haarlemmermeer. Tijdens deze cursus hebben zij hun kennis uitgebreid over
bijvoorbeeld verschillende soorten (lees)boeken en werkvormen die binnen de
klassensituatie ingezet kunnen worden. Hierbij kan gedacht worden aan het houden van een
boekenkring, vragenkaartjes om (leer)gesprekken met kinderen over boeken te houden etc.
De verworven kennis is gebundeld in een leesplan dat specifiek voor Klippeholm is
geschreven.
In het leesplan staat bijvoorbeeld op welke manier de kennis naar de rest van het team zal
worden overgedragen, welke activiteiten voor de leerlingen gedurende het schooljaar
worden georganiseerd in het kader van de leesbevordering en op welke manier de
schoolbibliotheek een vaste plek krijgt binnen het onderwijs.

Afscheidsfeest
Vorige week woensdag zijn wij verrast met een geweldig afscheidsfeest, waar we nog lang
van zullen nagenieten. ’s Ochtends werden we in de aula van de school door de kinderen
verwelkomd met een mooi lied. Na een toespraakje door de voorzitster van het college van
bestuur kregen we prachtige cadeaus. Vervolgens namen we samen met de kinderen deel
aan allerlei workshops, zoals dans, mozaïek met steentjes, graffiti, spelletjes en nog veel
meer.
De middag begon met een lunch, waarbij alle collega’s aanwezig waren. Daarna volgde een
receptie voor ouders en leerkrachten, die ooit op Klippeholm samen met ons gewerkt
hebben.
Aan het eind van de middag verplaatsten we ons naar het Parochiehuis bij de katholieke
kerk, waar we in de tuin van een barbecue hebben genoten.
We zij enorm verwend met vele bossen bloemen, boeken, chocola en nog veel meer.
Van alle lieve woordjes zijn we nog steeds een beetje beduusd.
Hierbij willen wij u als ouders van de school heel erg bedanken voor uw bijdrage aan deze
fantastische dag en voor de vele mooie jaren die wij samen met u en uw kinderen hebben
beleefd.
Groetjes Christa Lamers, Wies Bokhorst en Marjo van der Kroon.

Even voorstellen
In het nieuwe schooljaar verwelkomen we de volgende nieuwe leerkrachten op school:
Juf Kelly Hellings in de groepen 1/2 B en 1/2C, juf Linda Verheij in groep 6 en juf Michelle
Hijstek in groep 8. In de eerste PaperKlip na de vakantie zullen zij zich voorstellen.

Nieuws van de Oudervereniging
Het schooljaar 2015-2016 zit er weer op! Ook dit jaar heeft de Oudervereniging samen met
school weer met plezier diverse activiteiten georganiseerd. Zoals bijvoorbeeld Sinterklaas,
Kerst, Pasen, schoolreis en afscheid van groep acht. Veel zaken en voorbereidingen vinden
op school plaats. Ook achter de schermen of in de avonduren gebeurt veel waardoor dit niet
zichtbaar is. Mede hierdoor zijn de activiteiten allemaal goed verlopen. Naast de leden van
de Oudervereniging hebben ook diverse andere ouders zich ingezet om de activiteiten tot
een goed einde te brengen. Ik wil de leden van de Oudervereniging en alle andere ouders
hartelijk bedanken.
Speciaal wil ik dit keer Angelique Thijssen en Mariska Lots bedanken. Zij hebben zich vele
jaren met veel enthousiasme ingezet voor school en de Oudervereniging. Angelique en
Mariska hebben op de laatste vergadering afscheid genomen van de Oudervereniging.
Allemaal een hele prettige vakantie en tot volgend jaar!
Namens de Oudervereniging
Anjo Meijer
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Nieuws van de MR
Met het afscheid van Marjo van der Kroon, Ellis van Gelderen en Maaike Gomes komen er
plekken vrij in de MR. Onlangs heeft de MR een oproep gedaan bij team en ouders. Vanuit
het team zullen volgend jaar Karin Goemans en Julia Driehuis plaatsnemen en vanuit de
ouders zal dat Lara van Geest-Klaverstijn zijn. Alle drie hartelijk dank voor het enthousiasme.
De huidige MR wenst hen veel succes en plezier.
Namens de MR
Maaike Gomes

Ons gezonde schoolplein
Sinds dit schooljaar hebben wij een nieuw schoolplein. Op het plein zijn allerlei nieuwe
speelmogelijkheden en natuurelementen aangebracht. Een groen schoolplein brengt de
kinderen spelenderwijs in aanraking met natuur en milieu. Uit onderzoek blijkt dat het
spelen op een groen schoolplein veel waarde heeft voor de lichamelijke en geestelijke
ontwikkeling van het kind omdat het veel meer uitdaagt tot spel en ontspanning. De
kinderen werden soms iets viezer dan voorheen, maar er werd met veel plezier gespeeld!
Wateroverlast
Afgelopen jaar bleek dat de plas onderaan de speelheuvel met ernstige regen heel vervelend
was. In de zomervakantie wordt er daarom een extra put aangebracht en zijn we hopelijk
van dit probleem af.
Onderhoud van het schoolplein
We willen natuurlijk ook dat het schoolplein mooi blijft! Daarvoor hebben we uw hulp nodig.
Wij zijn op zoek naar een aantal ouders die ons willen helpen met het structurele onderhoud
van het schoolplein, zoals onkruid verwijderen, snoeien, planten water geven e.d.
Daarnaast houden 3 schoolplein opknapdagen op woensdag 24 augustus om 19.00 uur,
woensdagmiddag 2 november en 22 maart vanaf 13.00 uur. De kinderen zijn van harte
welkom om mee te helpen! Vele handen maken licht werk en hoe meer zielen hoe meer
vreugd!
Wilt u ( structureel) meehelpen tijdens de opknapdagen? Laat dit dan even weten aan
Meester Martin Polanus (groep 7) of Liesbeth Beersma
Aanmelden mag persoonlijk of via onsgezondeschoolplein@klippeholm.nl

De Stichting Meer Primair zoekt
een ouder voor haar Identiteitscommissie
die wil meedenken over de plaats en rol van levensbeschouwelijke identiteit
binnen de scholen van Meer Primair.
Meer Primair is een organisatie met een interconfessionele identiteit, die op 19 basisscholen
rooms-katholiek en protestants-christelijk onderwijs verzorgt. Elke school heeft een eigen
identiteit, vallend onder de paraplu van het opgestelde identiteitsbeleid voor de hele
stichting.
Binnen Meer Primair is een Identiteitscommissie actief. Deze commissie bestaat uit twee
leerkrachten, twee ouders en twee schooldirecteuren; het streven is dat de roomskatholieke en protestants-christelijke levensbeschouwing hierin evenredig
vertegenwoordigd zijn. De Identiteitscommissie is een adviesorgaan van het College van
Bestuur rondom de manier waarop de identiteit zichtbaar is binnen schoolteams, in het
onderwijs aan leerlingen en naar ouders.
Omdat binnenkort er een plaats openvalt door het vertrek van een ouder als
vertegenwoordiger de protestants-christelijke scholen is de Identiteitscommissie op zoek
naar een nieuwe ouder.
In augustus 2014 is Meer Primair gevormd uit een fusie tussen VCO Quercus (11 protestantschristelijke scholen) en SKOH ( 9 rooms-katholiek scholen) De Identiteitscommissie was
betrokken bij de formulering van het Identiteitsbeleid van de nieuwe stichting. De tekst
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daarvan is terug te vinden in de schoolgidsen van alle scholen. Identiteitsbegeleiders van
Arkade ondersteunen de scholen in het concreet vorm geven aan levensbeschouwelijke
identiteit in de dagelijkse schoolpraktijk. Er wordt gewerkt aan kwaliteitsindicatoren rondom
levensbeschouwelijke identiteit.
Op initiatief van de Identiteitscommissie zijn alle scholen bezig geweest met de verbeelding
van hun identiteit. Een kunstenaar verwerkt alle inbreng tot unieke kunstwerken, die
komend schooljaar in elk schoolgebouw op een centrale plek te zien zullen zijn. Er zijn nu
ook ideeën voor een korte film.
Wij zoeken een ouder die:
- Vanuit een eigen levensbeschouwelijke identiteit een positieve bijdrage wil leveren
aan de identiteit van het onderwijs op de scholen van Meer Primair;
- Een ouder die vijf keer per jaar wil meedenken over het identiteitsbeleid van de
stichting en over initiatieven die scholen helpen de levensbeschouwelijke identiteit
levend te houden. Deze werkbijeenkomsten zijn van 18.00 tot 20.00 uur in
Hoofddorp, altijd voorzien van prima catering.
Verdere informatie:
- Gelet op de gewenste samenstelling van de commissie gaat de voorkeur uit naar een
ouder van een protestants-christelijke school. De Identiteitscommissie kiest uit haar
midden een voorzitter.
Meer informatie:
Als u meer over de Identiteitscommissie wilt weten, kunt u contact opnemen met Joke
Verburg (voorzitter); telefoon 0681910919; email: jokeverburgversluis@gmail.com.
Desgewenst is er de mogelijkheid een keer vrijblijvend een vergadering bij te wonen.
Reageren:
Uw belangstelling voor de functie kunt u tot donderdag 14 juli per mail kenbaar maken bij
de voorzitter van de Identiteitscommissie (jokeverburgversluis@gmail.com)
De gesprekken zullen na de zomervakantie plaatsvinden.

Wecycle actie in het nieuwe schooljaar
In het nieuwe schooljaar gaan wij weer meedoen aan de Wecycle actie, een actie om kleine
elektrische apparaten in te zamelen. Dit doen we in samenwerking met Wecycle, een
stichting zonder winstoogmerk.
Recyclen van elektrische apparaten is heel belangrijk. Helaas worden veel kleine apparaten
nog vaak weggegooid. Om kinderen te leren deze apart te houden en in te leveren, houdt
Wecycle ieder jaar een landelijke inzamelactie met basisscholen. Zo helpen de kinderen het
milieu en verdienen ze een mooi cadeau voor de school.
Bij kleine elektrische apparaten moet u denken aan apparaten die in een boodschappentas
kunnen.
De actie in het kort:
De inzamelactie loopt van 1 september t/m 30 november 2016.
De school ontvangt begin september hiervoor inzameldozen.
De school verzamelt minimaal 75 kleine apparaten.
In week 48 worden de dozen weer opgehaald.
Een beloning voor school:
Nadat de dozen zijn opgehaald, mag de school een beloning kiezen. Afgelopen jaar hebben
we een serie luisterboeken voor onze nieuwe Bibliotheek kunnen bestellen.
Er volgt nog uitgebreide informatie in de PaperKlip in het begin van het nieuwe schooljaar.

Kinderactiviteitenweek in ’t Kattegat
In de week van 18 t/m 22 juli worden er diverse activiteiten voor kinderen van 6 t/m 12 jaar
georganiseerd in ’t Kattegat .
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O.a. panna kooi, springkussen, djembé, cup cake, timmeren, pizza bakken en nog veel meer.
De activiteiten zijn van 10.00 uur tot 16.00 uur.
Aanmelden via jans.schneider@maatvast.nl of op de dag zelf om 10 uur in ’t Kattegat.
Entree is € 2,50 per dag en €3,50 incl. lunch.
Elke dag gratis popcorn en ijs.
Adres Wijkgebouw ’t Kattegat
Skagerrak 328
2133 DX Hoofddorp
www.kawmaatvast.nl
Vakanties schooljaar 2015-2016
Zomervakantie
18-07-2016 t/m 28-08-2016
Continurooster*
Vrijdag
15 juli 2016
* groepen 1/2
8.30 uur tot 11.45 uur
* groepen 3 t/m 8
8.30 uur tot 14.00 uur
Vakantierooster schooljaar 2016-2017
Eerste schooldag
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie (incl. Koningsdag)
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

29-08-2016
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
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