17 juni 2021

Van Juf Suzanne
Fijn dat je er bent!
Beste ouders,
Wellicht heeft u het in de Hoofddorpse Courant zien staan, maar wij kijken terug op een geslaagde
'kampweek' groep 8! Samen met de leerkrachten hebben de leerlingen elke dag activiteiten gedaan
met elkaar. Waaronder zwemmen in de Toolenburgse plas, film kijken in de bioscoop, een graffiti
workshop, BBQ op school, verschillende kampspellen, een sportdag onder begeleiding van
Sportservice en een stormbaan. Daarnaast hebben de groepen om de beurt een nacht geslapen in
de school. Met als hoogtepunten verstoppertje in een lege school en lasergamen in het donker! We
zijn iedereen dankbaar voor de (financiële) bijdrage voor deze ontzettend, fijne week.
Bewegend leren is een belangrijk onderdeel van onze visie. Het afgelopen schooljaar zijn we hier
volop mee verder gegaan. Zo geven de leerkrachten vaak 'bewegende' lessen, kijken we goed hoe
we meubilair passend kunnen maken en naar verschillende werkplekken én staan er inmiddels in elk
onderwijsteam trampolines (leerlingen oefenen bijvoorbeeld springend woordjes/sommen die op de
muur hangen). Daarnaast is vorige week de Active Floor geplaatst in de speelzaal, een projector
waardoor lessen op de grond verschijnen, te gebruiken door alle groepen. Verderop in deze
PaperKlip, bij Klippeholm in ontwikkeling een stukje en filmpje hierover van onze beweegspecialist
Juf Chantal.
Op vrijdag 25 juni houden we net als vorig jaar 'Klippeholmdag', een dag waar we een andere
invulling aangeven dan normaal. De leerkrachten informeren indien nodig het programma van die
dag. Er wordt voor iets lekkers gezorgd, maar fijn als fruit, lunch en drinken wordt meegegeven.
Helaas is er in een groep 8 na de kampweek een leerling met Corona vastgesteld met effect op de
groep. Er is vervolgens telefonisch overleg geweest met de GGD. Alle maatregelen die genomen
moeten worden, zijn in werking gesteld. Voor nu betekent het dat er geen maatregelen nodig zijn
voor de andere leerlingen in de school. Mocht u vragen hebben, neemt u dan contact met mij op.
Wij denken tot de zomervakantie de groepen gescheiden te houden, we willen zo'n klein mogelijk
risico op quarantaine aan het begin van de vakantie. Daarnaast zijn er nog geen versoepelingen
vanuit het OMT en de werkgever gekomen. Waarschijnlijk zullen we een uitzondering gaan maken
voor het doordraaimoment naar de nieuwe leerkracht en zal deze datum verplaatst worden van 29
juni naar 1 juli. Definitieve informatie zal ik in Parro sturen.
Gezondheid gewenst en met vriendelijke groet,
Suzanne Hellings
Directeur RKBS Klippeholm

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

Klippeholm in ontwikkeling: Active Floor
Na lang wachten hebben we dan eindelijk onze prachtige, multifunctionele Active Floor in de school.
Met de Active Floor kunnen alle leerlingen van onze school bewegend leren op eigen niveau doen.
Een projector projecteert de gekozen activiteit op de grond waarop dan met de voet of hand
bewegend leren gedaan kan worden. Alle vakgebieden staan hierop geprogrammeerd. Onze
bovenbouwleerlingen kunnen ook spellen programmeren die hierop geïnstalleerd kunnen worden.
Een groot deel van de leerkrachten hebben al heerlijk staan bewegen op deze vloer. Heel leuk om
iedereen zo enthousiast te zien. Ook een aantal groepen hebben al even mogen proberen en wat
leuk om enthousiaste leerlingen te zien. Alle medewerkers worden geschoold om optimaal gebruik
te maken van de Active Floor. Vanaf komend schooljaar wordt de vloer actief in gebruik genomen en
in het onderwijsprogramma verwerkt.
In de bijlage vindt u een filmpje!

Herinnering alternatieve avondvierdaagse
Leerlingen kunnen uiterlijk vrijdag 2 juli hun medaille van de alternatieve avondvierdaagse laten zien
aan meester Bart of juf Chantal.

Vakantierooster 2021-2022
De Meer Primair dag is bekend, namelijk op 9 februari 2022.
Herfstvakantie 16.10.2021 t/m 24.10.2021
Kerstvakantie 25.12.2021 t/m 09.01.2022
Voorjaarsvakantie 19.02.2022 t/m 27.02.2022
Goede vrijdag 15.04.2022
Pasen 16.04.2022 t/m 18.04.2022
Koningsdag 27.04.2022
Meivakantie 23.04.2022 t/m 08.05.2022
Hemelvaart 26.05.2022 t/m 29.05.2022
Pinksteren 04.06.2022 t/m 06.06.2022
Zomervakantie 16.07.2022 t/m 28.08.2022
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Bijlagen:
Ouderinfo Vakantielezen
Kinderkunstdagen zomer 2021
De kinderkunstdagen vinden plaats in de eerste week van de vakantie op 13, 14 en 15 juli in Pier K,
Hoofddorp. Onze kinderkunstdagen voor kids van groep 3 t/m 8 zijn u allen wel bekend. We zijn dan
ook heel enthousiast dat we deze zomer eindelijk weer de kinderen blij kunnen maken met onze
creatieve workshops.

Doe je mee? Hoofddorp aan zee
We kennen allemaal wel kinderen, die door omstandigheden net niet de kansen krijgen die ze
verdienen, zéker dit jaar.
Hoofddorp Aan Zee is er speciaal om deze kinderen tóch een onvergetelijke ervaring te geven in de
zomervakantie.
Kosten:
Wanneer de kosten bij dit evenement een probleem vormen door de financiële situatie thuis, kan
Stichting Leergeld Haarlemmermeer hiervoor benaderd worden of eventueel een andere regeling
getroffen worden.

Hieronder vindt u het vakantierooster voor het

Schooljaar 2020-2021
Vakantierooster schooljaar 2020-2021
Zomervakantie

10-07-2021 t/m 22-08-2021
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