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Ouderavond “In gesprek met de directie”

Kermis en Carnaval
Op dinsdag 28 februari is het feest op school! Er zal dan een kermis worden georganiseerd
voor alle kinderen en omdat het ook carnaval is in die periode mogen de kinderen die
dag verkleed op school komen.
In school vindt u tientallen kermisactiviteiten waaraan uw kinderen kunnen deelnemen.
Organisatorisch is het niet mogelijk om alle kinderen tegelijk aan de kermis 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 28 februari ’s morgens vrij
zijn en de kinderen van de groepen 1 t/m 4 zijn die dag ’s middags vrij.

School in ontwikkeling
Sinds september van dit schooljaar volg ik (meester Marcel) de leergang “leescoach en
leesspecialist” bij het CPS in Amersfoort.
Ik doe hier kennis op en ontwikkel vaardigheden die nodig zijn om een goede leesspecialist
te zijn op Klippeholm
Enkele voorbeelden van de te verwerven kennis en vaardigheden zijn:
 Inhoudelijke, specialistische kennis over kwalitatief leesonderwijs volgens de
laatste inzichten, gekoppeld aan de zes succesfactoren voor effectief
leesonderwijs, gericht op technisch lezen, woordenschat en begrijpend lezen.
 Vaardigheden om collega-leerkrachten te coachen, enthousiasmeren en de
kennis met hen te delen.
 Vaardigheden om effectief leesonderwijs te coördineren en te waarborgen,
in afstemming met de schoolleiding.
Samen met het team op Klippeholm wil ik de opbrengsten van het leesonderwijs binnen de
school vergroten. Leesplezier is hier een heel groot onderdeel van. Ik ben van mening dat
“wie veel leest meer kans op geluk heeft in de toekomst”.

Mededeling van de Oudercommissie
De oudervereniging is mede verantwoordelijk voor diverse activiteiten op school. Zoals
Sinterklaas, Kerst, Pasen en de schoolreis. De activiteiten kosten echter vaak geld. Om deze
kosten te dekken, wordt er aan alle ouders een bijdrage gevraagd. In de algemene
ledenvergadering wordt ieder jaar de hoogte van de bijdrage vastgesteld.

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

Voor het schooljaar 2016 – 2017 is de bijdrage vastgesteld op € 45,00 per leerling.
Leerlingen die op school komen na december 2016 (tot aan de schoolreis) betalen € 27,50.
De oudervereniging vraagt de ouders, die nog niet betaald hebben, vriendelijk de
ouderbijdrage vóór 31 maart a.s. over te maken op rekeningnummer 1903122 t.n.v.
Oudervereniging Basisschool Klippeholm, Hoofddorp onder vermelding van de naam van de
leerling en het schooljaar.

Mededeling van de GMR
De GMR is opzoek naar nieuwe leden.
De GMR is een wettelijk orgaan binnen een scholenorganisatie en heeft wettelijke
bevoegdheden om invloed te kunnen uitoefenen op besluiten die het stichtingsbestuur van
plan is te nemen. De GMR vertegenwoordigt de boven schoolse belangen van ouders en
leerkrachten van alle bij Meer Primair aangesloten scholen.
Iedere ouder of medewerker die geïnteresseerd is in het reilen en zeilen van onze scholen
en die wil mee praten over het onderwijs bij Meer Primair is welkom.
Voor meer informatie zie bijgevoegde flyer.

Meerwaarde
Onder de naam OKI Bornholm organiseert Meerwaarde inloopochtenden voor ouders en
kinderen van 0-4 jaar. De inloopochtenden zijn iedere vrijdagochtend van 10.00 uur – 11.30
uur ( met uitzondering van de vakanties) in wijkcentrum ’t Kattegat.
Programma Ouder en Kind Inloop januari:
17 februari: Spelen
24 februari: Geen OKI i.v.m. vakantie
Meer hierover kunt u lezen op de posters die in school zijn opgehangen.
Adres: ’t Kattegat, Skagerrak 328, 2133 DX Hoofddorp.

Kinderkunstdagen bij Pier K
Het is koud en guur buiten, maar binnen is het warm en gezellig. Het is weer tijd voor
de Kinderkunstdagen bij Pier K.
Carnaval is het thema deze Krokusvakantie. Het feest om gek te doen en vrolijke muziek
te maken. Je mag elke dag een andere outfit aan, maar je mag natuurlijk ook als je zelf
komen als je dat prettiger vindt. Drie dolle dagen vol met creatieve workshops. We
gaan schilderen, breakdancen, vilten, werken met Ipads en nog veel meer. Doe je mee?
Lunchen doen we met z’n allen bij Pier K.
Pier K Hoofddorp
Pier K Nieuw-Vennep
21,22 en 23 februari 2017
23 februari 2017
10:00-16:00 uur
10:00-16:00 uur
De kosten bedragen € 25,- per dag (inclusief lunch)
Kijk op www.pier-k.nl voor het volledige programma en om in te schrijven.
Voor vragen, neem contact op met de Informatiebalie via 023 5669565 of via info@Pier-k.nl
Vakantierooster schooljaar 2016-2017
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie (incl. Koningsdag)
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie
Studiedagen schooljaar 2016-2017
Donderdag
Dinsdag

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*
*21-07-2017 zijn de leerlingen ’s middags vrij
6 april 2017
20 juni 2017
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