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Nieuwe schooljaar- nieuwe start
Nu de start van het nieuwe schooljaar voortvarend is begonnen, de groepen 7 en 8 heerlijke
kampdagen hebben gehad en de groepen 6 morgen weer terug komen, willen we graag een
aantal schoolregels even opfrissen.
 Ziektemelding en verlof aanvragen.
Bij ziekte ontvangen wij graag een ziektemelding vóór 8.30 uur. Bijzonder verlof
liefst zes weken van te voren aanvragen bij de directeur van school. Gaat het om
religieuze verplichtingen dan bent u verplicht dit verlof uiterlijk twee dagen van te
voren te melden bij de directeur. In het geval van extra verlof (vakantie buiten de
schoolvakanties i.v.m. de aard van het beroep van een van de ouders) moet de
aanvraag minimaal zes weken van te voren zijn ingediend. In de bijlage bij deze
PaperKlip vindt u het beleid bijzonder verlof, hierin kunt u de regels uitgebreid
teruglezen.
 Fietsen.
Fietsen moeten worden geplaatst in of tegen de fietsenrekken. Niet los tegen een
schoolhek, heg, muur of op de stoep. Hierdoor blijven de ingangen en doorgangen
vrij en hebben voetgangers er geen last van.
 Start van de lessen.
Tien minuten voor half negen en tien minuten voor één gaan de deuren open. Wij
vragen u zoveel mogelijk de ingang te gebruiken bij de groep van uw kind. Leerlingen
gaan pas de groep in als de leerkracht er is. Vanaf groep 5 gaan de ouders niet meer
mee de groep in. Wanneer de zoemer gaat beginnen de lessen. Ouders worden dan
gevraagd de lesruimtes/school te verlaten.
 Tot slot willen wij er nog even op wijzen dat de opening bij het fietsenrek van de
leraren geen doorgang is voor ouders en leerlingen. Wilt u gebruik maken van de
vier reguliere schoolplein ingangen, te weten bij de ingang van groepen 7 en 8, aan
de kant van het IJveld, bij de hoofdingang en bij de kleuteringang.

Vertrek juf Myléne
Begin dit schooljaar heeft juf Myléne Miltenburg de kans gekregen om een functie als
docent Pedagogiek te vervullen op de PABO. Gezien haar persoonlijke ontwikkeling
begrijpen wij deze keuze en wensen haar heel veel plezier bij het opleiden van toekomstige
leerkrachten. Uiteraard willen we juf Myléne bedanken voor haar jaren op Klippeholm en
zullen we haar inzet zeker missen. Het afscheid van juf Myléne van het team volgt nog.

Ouders gevraagd voor Estafette-lezen in groep 4 en 5
Bijna elke ochtend starten wij in de groepen 3 t/m 8 met lezen. Dat doen wij onder andere
met de methode Estafette. In de groepen 4 en 5 is begeleiding van ouders hierbij zeer
gewenst, op dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend. Het gaat om het begeleiden van
een individuele leerling of een groepje leerlingen met het lezen van rijtjes woorden met
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bepaalde leesmoeilijkheden. De betekenis van de woorden wordt besproken en de kinderen
leren steeds sneller en nauwkeuriger lezen door de aangeboden hulp. Ook kunt u hulp
bieden bij de te maken opdrachten uit het werkboek of het lezen van.
Er zijn op dit moment echter onvoldoende ouders om de begeleiding van kinderen optimaal
te laten verlopen.
Daarom zijn wij nog op zoek naar ouders die op één of meerdere dagen van 8.30 uur tot
9.15 uur willen helpen met het lezen in een groep.
Wilt u zich hiervoor opgeven dan kunt u mailen naar MvdHulst@klippeholm.nl ,
MNelis@Klippeholm.nl of u kunt dit doorgeven aan juf Mariëlle (groep 3), Meester Marcel
(groep 5) of de leerkracht van uw zoon of dochter. Wilt u hierbij aangeven welke dag(en) uw
voorkeur hebben?
Bij voorbaat dank!

Hulp gevraagd in de bibliotheek
De kinderen van de Klippeholm kunnen sinds afgelopen schooljaar gebruik maken van onze
geheel vernieuwde bibliotheek. Naast het plezier dat veel kinderen beleven aan het lezen
van boeken, is goed kunnen lezen ook een heel belangrijke vaardigheid bij andere vakken op
school. Aan het lezen besteden we dus graag veel aandacht, maar daarvoor hebben we uw
hulp nodig. Om zo optimaal mogelijk gebruik te kunnen maken van de bibliotheek zijn wij op
zoek naar ouders die ons willen helpen.
Als de kinderen naar de bibliotheek gaan, brengen zij het geleende boek terug en kiezen een
nieuw boek om te lenen. Het zal dan een taak zijn om de boeken van de kinderen in
ontvangst te nemen, de boeken netjes terug te zetten en de kinderen op weg te helpen om
een leuk boek uit te zoeken. In totaal kost dit ongeveer een half uur van uw tijd per
bibliotheekbeurt. De bibliotheek is elke dag geopend van 8.30 tot 9.00 uur. Natuurlijk krijgt u
eerst uitleg over bijvoorbeeld de indeling van de bibliotheek en het uitleensysteem.
Wilt u zich hiervoor opgeven dan kunt u mailen naar MvdHulst@klippeholm.nl ,
MNelis@Klippeholm.nl of u kunt dit doorgeven aan juf Mariëlle (groep 3), Meester Marcel
(groep 5) of de leerkracht van uw zoon of dochter. Wilt u hierbij aangeven welke dag(en) uw
voorkeur hebben?
Bij voorbaat dank!

Boekenmarkt
Van 5 tot en met 14 oktober vindt de Kinderboekenweek plaats. Het thema van de
Kinderboekenweek is ‘Voor altijd jong!’. Op Klippeholm vinden er gedurende deze dagen in
de groepen verschillende activiteiten plaats rondom dit thema.
In het kader van de Kinderboekenweek wordt er op woensdagmiddag 12 oktober tussen
12.00 en 13.00 uur in de aula van Klippeholm een boekenmarkt georganiseerd. Voor een
klein prijsje kunnen de kinderen mooie, leuke, spannende of grappige boeken kopen.
Heeft u thuis nog kinderboeken liggen die verkocht mogen worden tijdens de boekenmarkt?
Vanaf maandag 26 september tot en met maandag 10 oktober kunnen de boeken worden
ingeleverd in de daarvoor bestemde kratten op het podium in de aula. Het is natuurlijk de
bedoeling dat er kinderboeken ingeleverd worden, die nog in prima staat verkeren.
Bij de groepen 6, in de Vesterhavet, staat een krat in de klas van juf Maryam en juf Karin
waar de boeken in verzameld mogen worden.

Jumbo actie ‘Sparen voor je School’
De actie is begonnen! Er zijn al veel punten binnen!
Maar we kunnen er natuurlijk nog veel meer gebruiken.
U kunt bij de Jumbo sparen voor onze school. Bij besteding
van iedere € 10,- ontvangt u een schoolpunt met een unieke
code. Van de schoolpunten die we ophalen kunnen wij extra leer- en spelmaterialen voor de
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kinderen aanschaffen. U kunt de punten die u ontvangt inleveren bij ons op school. In de
aula staat daarvoor een speciale ‘Sparen voor je School’ Dropbox. Wij kijken regelmatig in
de Dropbox en activeren de schoolpunten. U kunt ze ook zelf activeren. Dit is mogelijk via de
website www.jumbo.com/sparenvoorjeschool. U kunt op deze site ook opzoeken wat onze
spaardoelen zijn.
Hoe meer schoolpunten onze school krijgt, hoe groter het bedrag is dat Klippeholm kan
besteden aan spel- en leermaterialen. De schoolpunten worden van 7 september t/m 11
oktober 2016 uitgegeven bij de deelnemende Jumbo. Actiecodes kunnen worden
geactiveerd t/m uiterlijk 25 oktober 2016.
We willen u bij voorbaat danken voor het meesparen voor onze school!

Wecycle actie
De eerste apparaten zijn ingeleverd. Super! Het zijn er nog geen 75 maar we hebben nog
ruim twee maanden. De inzamelactie loopt 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 eventuele 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!
Het zou leuk zijn als we als school weer 75 apparaten kunnen verzamelen en een beloning
mogen kiezen.
Want bij 75 apparaten mogen we een keuze maken uit:
 Boekenpakket van ca. 8 boeken ( thema naar keuze)
 Digitale camera
 Squla-pakket ( 2x bordspel en verschillende kaartspellen)
 Het Grote Basisschoolspel incl. uitbreidingsset
 Tiptoi-pakket ( 1 stift en 4 boeken)
Bij minder dan 75 apparaten: keuze uit drie boeken van de Kinderboekenweek.

Wijkfeest Bornholm
Het wijkfeest in Bornholm is dit jaar is op zondag 18 september van 11.00-17.00 uur, de
wijkraad nodigt u dit jaar weer graag uit.
Er zijn verschillende activiteiten voor jong en oud.
* de terugkeer van de Paardentram
* muziek, live uitzending van Meer Radio, artiesten
* de jaarlijkse rommelmarkt
* springkussen
* panna voetbal
Dit jaar willen we touwtrekwedstrijden houden tussen straten uit Bornholm. Als er een
straatteam is dan kan de straatploegleider zich aanmelden op:
operations@wijkraadbornholm.nl. Een team mag maximaal bestaan uit 8 personen. We zijn
erg benieuwd welk team het sterkste wordt dit jaar. Aangezien dit een jaarlijks terugkerend
onderdeel van het wijkfeest zal gaan worden, ontvangt het winnende team een wisselbeker.
In wijkcentrum het Kattegat zijn diverse activiteiten en op de parkeerplaats bij het Kattegat
is een braderie en een kinderzweefmolen.
Locatie:
Skagerrak 196, Hoofddorp
Rond winkelcentrum Skagerhof
Hoofddorp
Wij hopen jullie te zien op het wijkfeest!
Wijkraad Bornholm
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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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