15 mei 2020

Van Juf Suzanne - Fijn dat je er WEER bent!
Beste ouders,
Ook al heb ik meerdere malen gezegd hoe trots ik ben op IEDEREEN op Klippeholm de afgelopen
periode, allemaal thuis voelt niet als normaal. Deze week hadden wij weer leerlingen in de school,
zoals het hoort! Het was een begin, halve groepen, medewerkers die thuis konden werken bleven
thuis en geen ouders of derden in de school. Natuurlijk was het wennen, hoe zorgen we ervoor dat
we ons goed aan de regels houden? Dat kan alleen met elkaar en dat is goed gelukt, kan ik na deze
eerste week met recht zeggen. Dank aan alle ouders, leerlingen en teamleden die voor bovenstaand
hebben gezorgd! We zullen de richtlijnen van het RIVM en onze werkgever Meer Primair blijven
volgen en houden u op de hoogte als er iets verandert. In de vorige PaperKlip kon u onze
belangrijkste regels en afspraken lezen, hier volgt nog een aantal in de herhaling:
•
•
•
•
•
•
•

•

Vragen via de mail worden door de leerkrachten na schooltijd, vóór 16.30 uur, beantwoord.
Groepen krijgen les in het eigen lokaal.
De woensdag is een voorbereiding/extra begeleiding dag.
Mocht uw kind op woensdagochtend online les krijgen, dan wordt dit via de mail
gecommuniceerd.
Belangrijke regels halen en brengen: Géén ouders op het schoolplein en in de school.
Maximaal één ouder die brengt tot het hek. Wij vragen iedereen de regels van het RIVM te
blijven volgen.
De gymlessen vinden buiten of in de speelzaal plaats. Er wordt niet gedoucht.
Leerlingen kunnen naar school als er geen sprake is van symptomen van het coronavirus.
Zelfs met milde symptomen zoals een neusverkoudheid moeten leerlingen thuisblijven.
Conform de richtlijnen van RIVM. Als er één of meerdere gezinsleden ernstige klachten
heeft, dan dienen alle gezinsleden thuis en binnen te blijven. Conform de richtlijnen van
RIVM.
Er wordt dagelijks ruimte geboden voor noodopvang voor de leerlingen van ouders in vitale
beroepen. Heeft u dit nodig op de dagen dat uw kind niet op school is, dan graag aanmelden
bij directielid onderwijs Margreet Eikmans: meikmans@klippeholm.nl. Zij neemt dan contact
met u op.

Een speciaal welkom voor onze leerlingen en hun ouders uit groep 1D. Afgelopen dinsdag kwamen
zij voor het eerst naar school bij hun leerkracht, Juf Laure v.d. V. Ontzettend knap hoe zij zonder
papa en/of mama het schoolplein opkwamen en ook een compliment voor alle ouders hiervoor:
goed gedaan! Op Instagram staat een filmpje van de eerste keer naar binnen gaan.

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

Misschien heeft u het al op onze Instagram gezien, Juf Cleo en Juf Laure v.d. L. zijn
inmiddels hoogzwanger. Juf Cleo heeft vandaag haar laatste dag, voordat zij met verlof
gaat. We wensen haar en partner Nick veel succes en plezier de komende periode. Juf
Karin, leerkracht in groep 6B/gedrag specialist en invalmeester Luc Tukker vervangen Juf
Cleo tot de zomervakantie. Juf Mariëlle werkt in mei i.p.v. Juf Karin de dinsdagen in groep
3A, wij zullen de ouders van deze groep op een later moment verder informeren. Juf
Laure v.d. L., onze event coördinator, zal eind mei haar verlof ingaan. Zij zal vervangen
worden door Juf Jennifer Polman. Ook Juf Laure wensen we veel succes en plezier de
komende tijd met haar partner Alexander en bijna grote broer Thomas. Voor Meester Luc
en Juf Jennifer: Fijn dat je er bent!
De didactische dag van 2 juni komt te vervallen en wordt dus een gewone schooldag of
thuisonderwijsdag.
Een fijn weekend en gezondheid gewenst.
Lieve groet,
Suzanne Hellings
Directeur RKBS Klippeholm

Datalek
Door middel van dit bericht willen we u conform de privacywetgeving informeren over een recent
datalek dat zich heeft voorgedaan.
Op 24 april jl. is er door één van onze medewerkers in een foutief bestand over de groepsindeling
verstuurd naar de ouders/verzorgers één van onze groepen, waardoor voor- en achternamen, groep
en namen van de leerkrachten van RKBS Klippeholm zijn gedeeld. Na dit bericht zijn de
ouders/verzorgers van deze groep op de hoogte gebracht van het goede document en is verzocht
om de foutieve mail te verwijderen. De Functionaris Gegevensbescherming van Meer Primair heeft
melding gedaan van het incident bij de Autoriteit Persoonsgegevens. We gaan ervan uit dat er geen
vertrouwelijke documenten buiten de organisatie zijn beland.
Wij betreuren zeer dat dit incident is voorgekomen.
Wilt u meer informatie? Kijk voor ons beleidsplan ‘Privacy en veiligheid’ op
www.meerprimair.nl/privacy

Paperklip Parro App
Dit schooljaar heeft u via de Schoolapp van Schoolsunited berichten en foto’s uit de klas van uw
kind(eren) kunnen bekijken. Helaas biedt deze app niet alles waar wij als school naar opzoek zijn.
Wij hebben ervoor gekozen om nog dit schooljaar met een nieuwe app te starten; Parro.
Deze app zal eerst in een aantal klassen als pilot worden getest. Wij streven ernaar dat voor de start
van de zomervakantie ook de rest van de school gebruik kan maken van de nieuwe app. Mocht u
alvast willen kijken hoe deze app er uit ziet dan kunt via deze link een kijkje nemen:
https://www.parnassys.nl/producten/modules/parro
Als uw kind in een pilot groep zit ontvangt u hier van de leerkracht bericht over.

Schoolfotograaf
Nadere informatie volgt nog
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Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

Vakantierooster schooljaar 2019-2020
21-05-2020 t/m 24-05-2020
30-05-2020 t/m 01-06-2020
04-07-2020 t/m 16-08-2020*

* 03-07-2020 zijn de leerlingen ‘s middags vrij
Studiedagen schooljaar 2019-2020
Vrijdag 29-05-2020

Deze studiedag vervalt en wordt een gewone
schooldag of thuisonderwijsdag.

Didactische dagen
Dinsdag 02-06-2020

Deze studiedag vervalt en wordt een gewone
schooldag of thuisonderwijsdag.

Hieronder vindt u het vakantierooster voor het schooljaar 2019-2020. De studiedagen voor
schooljaar 2020-2021 volgen nog.
Voorlopig vakantierooster schooljaar 2020-2021
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag
Pasen
Koningsdag
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

10-10-2020 t/m 18-10-2020
19-12-2020 t/m 03-01-2021
20-02-2021 t/m 28-02-2021
02-04-2021
03-04-2021 t/m 05-04-2021
27-04-2021
26-04-2021 t/m 09-05-2021
13-05-2021 t/m 14-05-2021
22-05-2021 t/m 24-05-2021
10-07-2021 t/m 22-08-2021
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