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17 september 2020 

Van Juf Suzanne   
 

Fijn dat je er bent! 

Beste ouders en kinderen,  
 
En zo kwamen we afgelopen week terecht in een prachtige nazomer! Tijdens het buiten spelen 
genieten de leerlingen volop van het mooie weer, fijn om te zien.  
 
In het nieuws heeft u kunnen lezen dat onderwijzend personeel dat voor de klas staat inmiddels 
voorrang krijgt in de teststraten. Heel fijn, want ook al konden we het de afgelopen weken goed 
regelen, het is prettig wanneer leerkrachten snel weer voor de groep kunnen als een test negatief 
blijkt. Op dit moment, wellicht mede door het mooie weer, is het rustig wat betreft testen onder het 
personeel. We weten niet wat de komende maanden gaan brengen, dus wij zijn achter de schermen 
druk bezig met een ‘Wat jammer dat je er niet bent! – Plan thuisonderwijs’. Wat te doen als een 
leerling kortdurend thuis is of in quarantaine gaat? En als we straks écht geen leerkracht hebben 
voor een groep, wat dan? Op kleine schaal handelen we nu al, maar we willen graag een duidelijke 
doorgaande lijn hebben, zoals u gewend bent van Klippeholm tijdens de thuis periode in het 
voorjaar. Mochten wij hier informatie over kunnen delen, dan leest u dat in de PaperKlip. Ook 
bijgevoegd een brief over dit onderwerp van Meer Primair. Daarnaast voor ‘thuisgebruik’ als bijlagen 
de laatste versies van de beslisbomen die wij gebruiken om te kijken of een leerling naar school kan. 
 
Deze maand vinden startgesprekken plaats en bekijken de leerkrachten hoe het onderwijs er voor 
staat na afgelopen half jaar. Op de studiedag van 2 oktober zullen wij de ochtend met elkaar 
gebruiken om goed naar de analyses en informatie te kijken. Zodat er vervolgens met een 
doordachte aanpak verder onderwijs kan worden gegeven. De middag wordt verzorgd door Meer 
Primair. Naar aanleiding van educatieve films/documentaires gaan we met elkaar het gesprek aan 
over de inhoud van de beelden.  
 
Op dit moment zitten bijna alle ouders succesvol in Parro, dat betekent dat wij binnenkort meer 
functies willen en kunnen gaan gebruiken. We houden u op de hoogte!  
 
Als laatst een vraag: In Klippeholm 2 is de vriezer gesneuveld. Wie heeft er misschien een kleine 
koel/vriescombi over die wij (gratis) kunnen ophalen? Reacties kunnen naar ons info -of 
directiemailadres.  
 
Een lieve groet en gezondheid gewenst, 
 

Suzanne Hellings 

Directeur RKBS Klippeholm 
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Kinderboekenweek 2020 En Toen?  
De Kinderboekenweek vindt plaats van woensdag 30 september t/m zondag 11 oktober 2020. Het 
thema dit jaar is: ‘En Toen?’ en gaat over de geschiedenis. Tijdens de Kinderboekenweek 2020 gaan 
we terug in de tijd. Boeken brengen geschiedenis tot leven, waardoor de wereld van vroeger 
tastbaar wordt. Lees spannende verhalen over ridders, verplaats je in oorlogstijd of kom van alles te 
weten over de Oudheid.  
Op woensdag 30 september is er om 12:00 uur een gezamenlijke digitale opening in de groepen en 
zingen de groepen na afloop gezamenlijk het lied ‘En Toen’ van Kinderen voor Kinderen.  
Elk onderwijsteam krijgt een van de kerntitelboeken van de Kinderboekenweek en kan daar de 
komende tijd tijdens de lessen aandacht aan besteden. Tijdens de Kinderboekenweek zijn er diverse 
activiteiten voor alle groepen:  

• Gedurende de week vinden er in de groepen leesbevorderingsactiviteiten plaats waarin deze 
boeken centraal staan. 

• In de groepen 1 t/m 4 wordt een teken/verhalenwedstrijd gehouden.  

• In de groepen 5 t/m 8 wordt een digitale voorleeswedstrijd gehouden. 

• Op 11 oktober zullen de gouden en zilveren penselen worden uitgereikt voor de mooiste 
tekening of het beste verhaal voor de groepen 1 t/m 4 en de finale van de voorleeswedstrijd 
voor de groepen 5 t/m 8. 

 

Kinderboekenmarkt 
De Kinderboekenmarkt gaat niet door op woensdag 7 oktober, maar wij proberen indien de 
maatregelen het toelaten, de boekenmarkt op een andere datum en in een andere vorm dit 
schooljaar door te laten gaan. Het verzoek is om uw boeken te bewaren, zodat de kinderen later 
toch nog voor een mooie prijs leuke en spannende boeken kunnen in- en verkopen. De opbrengst 
gaat ook dan naar onze schoolbibliotheek.  
 

Kinderboekenfeest Het Cultuurgebouw                    
Op woensdag 7 oktober vanaf 14:00 uur staat Het Cultuurgebouw Hoofddorp in het teken van het 
Kinderboekenfeest. Op dit Kinderboekenfeest gaan we terug in de tijd en met wie kan dat beter dan 
met Jan Terlouw. Hij schreef één van de allermooiste boeken over de tijd van toen ‘De Koning van 
Katoren’. Jan Terlouw leest voor over Stach die allerlei opdrachten moet vervullen om Koning van 
Katoren te worden. Maar niet alleen Jan Terlouw komt langs, ook kinderboekenschrijver Thijs 
Goverde is van de partij. Thijs presenteert de middag en vertelt daarnaast over zijn werk als schrijver 
en als ridder! Hij laat je zien hoe je een ridder kunt worden en hoe een echte malienkolf eruitziet. 
Kom naar het Kinderboekenfeest en duik met ons in de wereld van … toen!  
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Bekijk het hele programma op: https://www.demeerse.nl/agenda/kinderboekenfeest-jan-terlouw/ 
Het programma van de Bibliotheek Haarlemmermeer op: 
https://www.debibliotheekhaarlemmermeer.nl/activiteiten/?doelgroep=jeugd 
  

  
Spaaractie voor de schoolbibliotheek 
Ook dit jaar kunnen ouders & kinderen weer heel eenvoudig sparen bij Boekhandel Stevens voor de 
schoolbibliotheek. Boekhandel Stevens organiseert een geweldige manier om onze 
schoolbibliotheek verder uit te breiden. Hoe werkt sparen voor de schoolbieb? Voor elk verkocht 
kinderboek reserveert boekhandel Stevens 20% van het aankoopbedrag, die rechtstreeks naar de 
schoolbieb gaat. Elke school krijgt in de winkel een apart laatje. U helpt toch ook mee om de 
bibliotheek verder uit te kunnen breiden? Alvast bedankt! 
Meer informatie kunt u lezen op: https://www.libris.nl/stevens/sparen-voor-de-schoolbieb/ 

 

Wecycle actie  
De eerste apparaten zijn binnen! Super! Maar we gaan natuurlijk nog door met sparen. 
Heeft uw de eerste berichten over de actie gemist? Hieronder staat in het kort nog vermeld wat we 
met deze actie willen bereiken. De actie van Wecycle is dit jaar van 7 september t/m 6 november 
2020. 
Het inzamelen zal echter op een andere manier gaan dan u gewend bent. 
Omdat u uw oude apparaten niet zelf in de doos kunt doen, willen we u de mogelijkheid geven om 
deze in te leveren bij het hek bij de muziekkoepel. Wij zullen daar een aantal dagen, met een 
winkelwagentje, gaan staan. Hierin kunt u het apparaat, schoon en zonder vocht, doen. Alles 
uiteraard op 1,5 m. 
De actie in het kort 
Recycling van elektrische apparaten is heel belangrijk. Helaas worden veel kleine apparaten nog vaak 
weggegooid. Om kinderen te leren deze apart te houden en in te leveren, houdt Wecycle ieder jaar 
een landelijke inzamelactie met basisscholen. Zo helpen de kinderen het milieu en verdienen ze een 
mooi cadeau voor de school. Al een aantal jaar kunnen we onze bibliotheek aanvullen met boeken 
die we via met deze actie verdienen. 
 
De inzamelactie loopt van 7 september t/m 6 november 2020. 
Bij kleine elektrische apparaten moet u denken aan apparaten die in een boodschappentas kunnen. 
Bv strijkbout, tosti-ijzer, koffiezetapparaat, boormachine, schemerlamp etc.  
De school verzamelt minimaal 75 kleine apparaten. 
Halverwege november worden de volle dozen opgehaald. Mochten de dozen eerder vol zijn dan is 
de actie ook eerder afgelopen en zal hiervan in de PaperKlip melding worden gemaakt. 
Spelregels voor deze actie: 

• Kleine elektrische apparaten en gereedschappen met een stekker of batterij die in een 
boodschappentas passen mogen worden ingeleverd.  

• Apparaten die te groot zijn voor een boodschappentas kunnen worden ingeleverd. Te grote 
apparaten en losse apparaten worden niet meegenomen door de chauffeur van Wecycle. 
Wilt u a.u.b. géén apparaten bij het hek plaatsen!  

• Vóór het inleveren moeten de restanten uit het apparaat zijn verwijderd, zoals batterijen, 
koffiefilters, stofzakken, frituurvet en dergelijke. Geen vochtige apparaten inleveren. 
Alstublieft. 

Dagen van inleveren: (let op deze zijn gewijzigd!!!) 

https://www.demeerse.nl/agenda/kinderboekenfeest-jan-terlouw/
https://www.debibliotheekhaarlemmermeer.nl/activiteiten/?doelgroep=jeugd
https://www.libris.nl/stevens/sparen-voor-de-schoolbieb/
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Woensdag 30 september 
Woensdag 21 oktober 
Woensdag 4 november 
Een beloning voor school 
Nadat de dozen zijn opgehaald, mag de school een beloning kiezen. Afgelopen jaar hebben we een 
serie themaboeken voor onze Bibliotheek kunnen bestellen. 
We willen u bij voorbaat hartelijk bedanken voor het meesparen voor onze school. Met uw 
medewerking wordt het vast weer een succes! 
 

           Bericht vanuit vakleerkracht gym 
Noord-Holland Actief het Sportplatform van Haarlemmermeer 
Team Sportservice presenteert met trots het nieuwe en enige sportplatform van Haarlemmermeer: 
Noord-Holland Actief. Deze site is in de plaats gekomen van de inschrijfsite van JouwSportPas. 
'Noord-Holland Actief' beweegt je naar al het sportieve aanbod in Haarlemmermeer. Er is aanbod 
voor iedereen tussen 0 en 100 jaar. Ben je op zoek naar een leuke activiteit die bij jou past? 
Dan ben je hier aan het juiste adres!  
  
Aanbod 
Op dit moment wordt het platform steeds meer gevuld met leuke sportactiviteiten. Dagelijks komen 
er nieuwe aanbieders bij met hun activiteiten. Schrijf je in voor een proefles basketbal, honkbal, 
bowlen, korfbal, krav maga, zwemmen of skiën.  Of, doe tijdens de Nationale Sportweek, mee met 
hockey, synchroonzwemmen, ritmische gymnastiek of wedstrijdzwemmen. En dit is nog maar een 
kleine greep uit alle mogelijkheden. 
  
Hoe werkt Noord-Holland Actief?  
Bezoekers kunnen op www.noordhollandactief.nl zien welke activiteiten er worden aangeboden in 
Haarlemmermeer. Via de doelgroepenfilters kun je gericht zoeken naar een activiteit die bij jou past. 
Zie je er een leuke activiteit tussen staan? Schrijf je dan snel in! Inschrijven en eventueel betalen 
gaat heel eenvoudig via jouw eigen account. Nog geen account?   
  
Kom je er niet uit en heb je vragen. Stuur een mailtje naar JSP@teamsportservice.nl of bel 023-
2055500. Wij helpen je graag verder. 

 
 

Hieronder vindt u het vakantierooster, studiedagen en didactische dagen voor het  

Schooljaar 2020-2021 

https://www.noordhollandactief.nl/activiteiten?gemeente%5B0%5D=116
http://www.noordhollandactief.nl/
https://www.noordhollandactief.nl/registreren
mailto:JSP@teamsportservice.nl
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Vakantierooster schooljaar 2020-2021 

Herfstvakantie     10-10-2020 t/m 18-10-2020 
Kerstvakantie     19-12-2020 t/m 03-01-2021 
Voorjaarsvakantie    20-02-2021 t/m 28-02-2021 
Goede vrijdag     02-04-2021 
Pasen      03-04-2021 t/m 05-04-2021 
Koningsdag     27-04-2021 
Meivakantie     26-04-2021 t/m 09-05-2021 
Hemelvaart     13-05-2021 t/m 14-05-2021 
Pinksteren     22-05-2021 t/m 24-05-2021 
Zomervakantie    10-07-2021 t/m 22-08-2021 
 

Studiedagen en didactische dagen schooljaar 2020-2021 
Studiedagen 
Vrijdag  2 oktober 2020 
Donderdag 12 november 2020 
Maandag  1 maart 2021 
Dinsdag 6 april 2021 
Woensdag 2 juni 2021 
 
Didactische dagen 
Vrijdag  19 februari 2021 
Maandag 7 juni 2021  

 


