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17 mei 2018 

Belangrijke data mei en juni 2018      
 21 mei:  tweede Pinksterdag 
 23/24 mei:  schoolfotograaf 
 31 mei:  schoolreisje groepen 3 t/m 8 
 31 mei:  themadag groepen 1-2  
   1 juni:  studiedag (alle leerlingen vrij) 
   6 juni:  hoofdluiscontrole 
   6 juni:  techniek dag 

  12 t/m 15 juni:  avondvierdaagse 
  22 juni:  sportdag 
  28 juni:  reservedatum sportdag 
  

Tevredenheidspeiling 
De reactietermijn voor het inleveren van de tevredenheidspeilingen is inmiddels gesloten. 
We hebben 58% van de ouderenquêtes retour mogen ontvangen. Vorige keer was het 
eindresultaat 73%.  
Voor de zomervakantie verwachten de uitslag van de tevredenheidspeiling en zullen u hier 
dan van op de hoogte brengen via een speciale editie van de PaperKlip. 
Door middel van de door u ingevulde enquêtes kunnen we een goed beeld krijgen van uw 
mening over de Klippeholm. 
Namens het hele team willen we u dan ook hartelijk bedanken voor de reacties. 
 

Opbrengst sponsorloop 
Wat hebben de kinderen hun best gedaan op 13 april! Iedereen heeft heel goed gelopen. De 
opbrengst van de sponsorloop heeft uiteindelijk € 8300,00 opgeleverd.  
Wat een super mooi bedrag! Van dit bedrag wordt € 3350,00 overgemaakt naar de 
dierenambulance. Dit onderwerp is gekozen uit meerdere ingebrachte goede doelen die met 
de leerlingen zijn besproken.  
Woensdag jl. is de cheque met het symbolische bedrag door onze directeur Paul Kupper aan 
Marco, een medewerker van de dienst dierenambulance, overhandigd. 
Van het resterende bedrag, € 4950,00, zal ons schoolplein verder worden aangekleed. 
Graag willen we alle leerlingen, ouders, sponsoren en leerkrachten bedanken voor hun 
bijdrage. Wat fantastisch dat we dit gezamenlijk voor elkaar hebben gekregen! 
 

Schoolfotograaf 

Op woensdag 23 en donderdag 24 mei komt de schoolfotograaf bij ons op school. 
 

Ouders gezocht die mee willen denken 

Wilt u meepraten, meedenken en meebeslissen om het beleid over ouderbetrokkenheid van 
school nog beter te maken? 
Afgelopen twee jaar zijn we nadrukkelijker vorm gaan geven aan ouderbetrokkenheid. We 
realiseren ons, dat een goede samenwerking tussen het kind, de ouders en school het 
welbevinden van het kind bevordert en dat dit weer resulteert in grotere 
ontwikkelingsmogelijkheden. Ook vinden we het belangrijk om ouders de ruimte te geven 
om mee te praten, mee te denken en mee te beslissen. Zo ook wanneer we het beleid over 
ouderbetrokkenheid gaan evalueren. Denk hierbij aan onderwerpen als de vernieuwde 
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gesprekkencyclus, het voeren van startgesprekken, een informeel groepsmoment aan het 
begin van het schooljaar en meer ruimte voor inspraak. 
Voor de zomervakantie willen we daarom een moment creëren waarbij we samen met een 
groep ouders een creatieve evaluatie doorlopen over bovenstaande onderwerpen. U kunt 
zich hiervoor aanmelden vóór 25 mei 2018 via directie@klippeholm.nl of door even langs te 
lopen op school. Wij horen graag van u! 
 

Schoolreisje 
Jippie!!! De groepen 3 t/m 8 gaan weer op schoolreisje en de groepen 1/2 hebben een circus 
dag op school. Al deze activiteiten vinden plaats op donderdag  31 mei.  
Groepen 1 en 2: 
Bij ons komt Circus Kristal op school! 
Op deze dag zullen er allerlei circusactiviteiten plaats vinden, voor én door 
kinderen. De dag zal iets anders verlopen als anders.                                                                                                                
Om 9.00 uur worden de kinderen op school verwacht. Alle kinderen lunchen 
op school. Zij hoeven géén eten of drinken voor de kleine en grote pauze mee te nemen. 
Vanaf 14.00 uur sluiten we de dag af met een circusmarkt, waar u samen met uw kind het 
circusgevoel kunt beleven!!  
Om 14.30 uur is de dag afgelopen. Gaat uw kind naar de BSO? Vergeet dat niet door te 
geven bij de BSO. 
 
Groepen 3 en 4: 
Wij gaan naar Plaswijckpark in Rotterdam. 
De leerlingen worden op de normale tijd op school verwacht.  
De bus vertrekt om 9.00 uur en om 16.00 uur zijn wij weer terug.  
Groepen 5 en 6: 
Wij gaan naar Duinrell in Wassenaar. 
De leerlingen worden op de normale tijd op school verwacht. 
De bus vertrekt om 9.00 uur en om 16.00 uur zijn wij weer terug. 
Groepen 7 en 8: 
Wij gaan naar Walibi in Biddinghuizen. 
De leerlingen worden op de normale tijd op school verwacht.  
De bus vertrekt om 9.00 uur en om 17.00 uur zijn wij weer terug. 
 
Denk even aan de volgende punten:  
* Zorg dat je op tijd op school bent. De bus vertrekt op tijd.  
* Neem geen geld mee. Je verliest het snel en je hebt geen tijd om iets te kopen.  
* Neem geen telefoon of camera mee. Het zou zonde zijn als hij nat zou worden of kwijt zou   
raken.  
Wilt u als ouder er op toezien dat dit niet gebeurt, de school draagt hier op geen enkele 
wijze de verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor.  
* Neem niet teveel snoep mee. Niets is vervelender om tijdens een schoolreisje misselijk 
   en ziek te worden.  
* Neem geen kauwgom en lolly’s mee!  
* Houd er rekening mee dat het snoep binnen het groepje eerlijk verdeeld wordt.  
* Neem genoeg pakjes drinken mee. Zorg eventueel voor een flesje, zodat je dit later kunt 
   vullen met water.  
* Zorg voor een eigen lunchpakketje.  
* Je moet zelf je tas dragen, dus een gemakkelijk dragende (rug)tas is handig.  
* Bij somber weer is regenkleding geen overbodige luxe.  
* Bij mooi weer is het handig om zonnebrand mee te nemen. Smeer je eventueel thuis vast 
   goed in.  
* Trek gemakkelijke schoenen aan, want je loopt de hele dag en een blaar heb je zo.  

http://www.kerrvilleisd.net/files/BUS_SAFETY_RULES_-_CONDUCT.docx
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=zon&source=images&cd=&cad=rja&docid=VFFxM9gQD5Tz5M&tbnid=TGcPvAQrtcXzNM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.rtvbodegraven.nl/node/9204&ei=m0x1UZuRBeXP0QW63oCIDw&psig=AFQjCNEPJ2TnsDobCD0aopcMGDWXTHtCfQ&ust=1366728214802106
mailto:directie@klippeholm.nl
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* En ten slotte: neem je goede humeur mee! Dat is wel zo gezellig.  
Als we allemaal aan deze punten denken, dan kan de dag haast niet meer stuk!  
Wij hebben er zin in, jullie ook? 
Team Klippeholm 
 

Techniekdag 

Op woensdag 6 juni a.s. hebben wij op school een techniekdag. Dit houdt in dat deze hele 
dag in het teken staat van techniek.  
Voor de meivakantie hebben wij al een oproep gedaan zodat wij tijdens deze dag genoeg 
ouders in school hebben om de kinderen te begeleiden. Gelukkig hebben wij al 
aanmeldingen gehad, maar helaas nog niet voldoende om de dag door te kunnen laten 
gaan.  
Bij de groepen 1/2 en de groepen 3 & 4 komen intekenlijsten te hangen waarop u zich kunt 
inschrijven. 
Bij de groepen 5 & 6 kunt u zich nog steeds inschrijven via de onderstaande link. In de 
groepen 7 & 8 zijn al voldoende ouders. 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWlDxR_hd01YnuQ9d9wuTUKaNHNO2x3h6U
ox0idXwBrEFXsg/viewform?usp=sf_link 
Vriendelijke groet namens de commissie techniek, 
Silvia de Jong en Dennis Wolleswinkel 
 

Limonade schenken tijdens Avondvierdaagse 

Dit jaar vindt de Avondvierdaagse plaats op 12, 13, 14 en 15 juni 2018. Iedere avond streven 
wij ernaar om op allebei de afstanden limonade te schenken met wat lekkers. 
Voor het uitdelen van lekkers en het schenken van limonade zoeken wij ouders die een 
avond beschikbaar zijn om hierbij te helpen. Het zou fijn zijn als bij beide afstanden twee 
mensen per avond kunnen helpen. Tot op heden hebben zich nog te weinig ouders 
aangemeld en dat zou betekenen dat de kinderen geen lekkers en limonade krijgen tijdens 
het wandelen! 
Wilt u een avond limonade schenken? Heel graag! Opgeven graag vóór 6 juni via: 
ov@klippeholm.nl 
De oudervereniging neemt dan contact met u op. 
 

Extra informatie sportdag en hulpouders gezocht 
Zoals eerder vermeld vindt de jaarlijkse sportdag plaats op vrijdag 22 juni 2018. Op donderdag 
28 juni zal de reservedatum zijn.  
Voor de groepen 1 en 2 blijven de eerder vermelde tijden van 08.30-11.45 uur staan.  
Voor de groepen 3 t/m 8 zullen de tijden voor het brengen aangepast worden. Wij verwachten 
uw zoon/dochter tussen 08.45 - 08.55 uur op de atletiekbaan. 
Graag horen we via cschuil@klippeholm of uw zoon/dochter (groepen 3 t/m 8) deze dag 
gebruik maakt van de VSO en/of BSO als uw kind daar normaal gesproken op deze dag heen 
gaat. Vergeet u dit ook niet door te geven bij de opvang zelf? 
Wat fijn dat er al ouders zijn aangemeld om ons deze gezellige dag te helpen. We zijn nog wel 
op zoek naar meer hulpouders om deze dag tot een succes te maken. 
Voor de groepen 1 en 2 zijn we nog op zoek naar 21 hulpouders. 
Voor de groepen 3 en 4 zijn we nog op zoek naar 20 hulpouders. 
Voor de groepen 5 t/m 8 zijn we nog op zoek naar 20 hulpouders. 
Inschrijven kan via onderstaande link; 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfxUx74vFgUqOfoixf0Dk_inu7IfuDR
6py5Nh198ZTG546uQ/viewform?c=0&w=1  
Vriendelijke groet, 
De sportdagcommissie 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWlDxR_hd01YnuQ9d9wuTUKaNHNO2x3h6Uox0idXwBrEFXsg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWlDxR_hd01YnuQ9d9wuTUKaNHNO2x3h6Uox0idXwBrEFXsg/viewform?usp=sf_link
mailto:ov@klippeholm.nl
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfxUx74vFgUqOfoixf0Dk_inu7IfuDR6py5Nh198ZTG546uQ/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfxUx74vFgUqOfoixf0Dk_inu7IfuDR6py5Nh198ZTG546uQ/viewform?c=0&w=1
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Vakantierooster schooljaar 2017-2018 
Pinksteren   20 en 21 mei 2018 
Zomervakantie   21 juli t/m 2 september 2018* 
    *20-07-2018 zijn de leerlingen ’s middags vrij  
Studiedagen schooljaar 2017-2108  
Vrijdag        1 juni 
 
Vakantierooster schooljaar 2018-2019 
Hieronder vindt u het vakantierooster voor het schooljaar 2018-2019. Studiedagen voor schooljaar 
2018-2019 volgen nog.  

 
Herfstvakantie   20-10-2018 t/m  28-10-2018 
Kerstvakantie   22-12-2018 t/m  06-01-2019 
Voorjaarsvakantie  16-02-2019 t/m  24-02-2019 
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 
Pinksteren   09-06-2019 t/m 10-06-2019 
Zomervakantie   13-07-2019 t/m 25-08-2019 
 


