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17 oktober 2019

 

Belangrijke data oktober en november 2019  
18 oktober:  Verhuizing van 6 groepen (leerlingen vrij)  
21 oktober:  Herfstvakantie  
14 november:  Studiedag; Leerlingen vrij 
 

Verhuizing Klippeholm 
De laatste weken zijn er meerdere collega’s druk geweest met de verhuizing die 
deze week zal plaatsvinden. De leerlingen van de groepen 5 en 6 hebben deze 
week al even Klippeholm 2 kunnen bezoeken en daarmee hun nieuwe lokaal 
kunnen zien.  
Vrijdag 18 oktober en in de herfstvakantie worden de laatste werkzaamheden 
uitgevoerd zodat wij maandag 29 oktober de groepen goed kunnen ontvangen. 
 

Feestelijke opening Klippeholm 2 
Op dinsdag 29 oktober vindt er een feestelijke opening op Klippeholm 2 plaats. Alle 
leerlingen van Klippeholm worden samen hun leerkracht op een afgesproken tijdstip op 
Klippeholm 2 verwacht. Zij worden daar verrast met een leuke voorstelling. 
De leerlingen van de groepen 5 en 6 zijn samen met hun ouders in de ochtend uitgenodigd. 
Ook zij zullen een leuke voorstelling te zien krijgen. Ouders van deze groepen zijn hier eerder 
al over geïnformeerd. 
 

Wat een afscheid 
Namens Paul Kupper  
Afgelopen maandag was het moment toch echt daar, na ruim 5 1/2 jaar nam ik afscheid van 
RKBS Klippeholm. En wat heb ik genoten van die dag! ‘s Ochtend kreeg ik een warm onthaal 
door alle leerlingen om vervolgens toegezongen te worden in de aula. Daarna even alle 
groepen langs om samen met hen een activiteit te doen. Dat varieerde o.a. van een ABC-tje 
tot een potje 30 seconds of alvast oefenen met hardlopen voor de volgende sportieve 
uitdaging (estafetteloop van ruim 400 km met collega’s van Meer Primair). 
Tussen de middag had het hele team zijn uiterste best gedaan in de keuken om een heerlijke 
lunch te bereiden. Blijkbaar zijn er nog wat niet ontdekte keukentalenten in de school. In de 
middag was er wederom de ruimte om samen met de leerlingen één van de mooiste vakken 
in het onderwijs te beoefenen. In ruim 1 ½ uur heb ik met elke klas even mogen meedoen in 
een extra georganiseerde gymles. 
Na schooltijd genoot ik samen met het team, de collega-directeuren en het College van 
Bestuur van het verhaal van de auteur van het boek ‘De mooiste weg’. Iets waar ik veel van 
herken, als ik terugkijk op mijn periode op RKBS Klippeholm. 
Kortom; een geweldige dag om nooit te vergeten! Dank aan iedereen die dit mooie afscheid 
mogelijk heeft gemaakt, ik voelde me enorm vereerd om hier een onderdeel van te zijn. 
Beste Klippeholm, het ga je goed in alle komende jaren, heb vertrouwen in je eigen kunnen, 
behoud het lef om kritisch te zijn en geniet van de toewijding van alle dagelijkse bezoekers. 
Blijf het stevige rotseiland dat je bent en creëer zo nog jaren een veilige haven voor goed en 
gefundeerd onderwijs in Hoofddorp! 
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Even voorstellen 
Op maandag 14 oktober heeft directeur Paul Kupper afscheid genomen van Klippeholm. De 

stichting Meer Primair gaat i.o.m. de school binnenkort starten met de 
werving van een nieuwe schoolleider. Tot die tijd neem ik de taken van Paul 
over. Inmiddels ben ik vanaf 1 oktober jl, vanwege de overdracht, op de 
achtergrond al bezig met mijn kennismaking in de school en naaste 
omgeving. Ik ben uiterst vriendelijk door Paul en het team ontvangen.  Ook 
heb ik op de afgelopen studiedag al naar bevlogen teamleden mogen 
luisteren. Zoals u kunt lezen...ik heb zin om de school te begeleiden totdat de 
nieuwe directeur kan starten. 

Graag stel ik mezelf daarom ook even in deze PaperKlip aan u voor.  
Mijn naam is Yvonne Sneekes.  
Samen met mijn man en drie kinderen woon ik in Hilversum. Onze jongste dochter zit in 
groep 8 op de basisschool en de oudste is dit jaar aan zijn studie begonnen.  
In het onderwijs ben ik ruim 25 jaar werkzaam waarvan het overgrote deel als 
schooldirecteur. En nu voor een bepaalde periode op Klippeholm. 
Wanneer kunt u mij aantreffen in de school? 
Ik zal voornamelijk op maandag en woensdag in school te vinden zijn en variabel nog een 
ander moment in de week. Wellicht begroet ik u binnenkort. 
 
Vriendelijke groet, 
Yvonne Sneekes 

Directeur a.i. 

 

Appels  
Op donderdagochtend 31 oktober komen er medewerkers van een supermarkt naar onze 
school. In het kader van gezond eten, krijgen alle leerlingen een appel.  
Uw kind(eren) hoeven op deze dag geen fruit mee te nemen, mits uw kind niet van een 
appel houdt.  

 
Kinderboekenweek   
De Kinderboekenweek is afgesloten met een verhalen-tekenwedstrijd  
voor de groepen 1 t/m 4 en een voorleeswedstrijd voor de groepen 5 t/m 8. 
De foto’s hieronder geven een mooie impressie van de afsluiting weer. 
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Opbrengst boekenmarkt 
In de Kinderboekenweek, op woensdag 9 oktober, werd er in de aula de jaarlijkse 

boekenmarkt georganiseerd. Tweedehands boeken werden voor een klein prijsje 
verkocht aan nieuwe eigenaren. Veel kinderen gingen tevreden met nieuwe leesboeken 
naar huis toe. 
Deze boekenmarkt, door de OV georganiseerd, heeft het geweldige bedrag van € 237,00 
opgebracht. Hier zijn we natuurlijk ontzettend blij mee! Met dit geld worden nieuwe 
boeken aangeschaft voor in onze schoolbibliotheek. Op deze manier zijn er voor de 
kinderen steeds weer nieuwe leesboeken te leen. 
Voor iedereen die heeft meegeholpen om deze boekenmarkt te organiseren of boeken 

heeft ingeleverd om te verkopen: bedankt! 
 

Wecycle actie  
Het gaat goed met de actie! Er is al één doos gevuld met apparaten. Komt de andere doos 
ook helemaal vol? Er kunnen nog apparaten worden ingeleverd tot een week na de 
herfstvakantie. Dinsdag 5 november worden de apparaten geteld en dan weten we of we 
weer een mooi boekenpakket voor onze schoolbibliotheek tegemoet kunnen zien.  
Nog even in het kort wat de Wecycle actie precies inhoudt.  
Wecycle houdt ieder jaar een landelijke inzamelactie met basisscholen. Door deze 
actie leren kinderen apparaten apart te houden en in te leveren. Zo helpen de 
kinderen het milieu en verdienen ze een mooi cadeau voor de school.  
Spelregels voor deze actie: 

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

 De apparaten worden verzameld in een grote kartonnen dozen. Deze staan in de 
aula naast het podium. Apparaten die niet door de opening van de doos passen 
mogen niet worden ingeleverd. Te grote apparaten en losse apparaten worden niet 
meegenomen door de chauffeur van Wecycle. Wilt u a.u.b. géén apparaten naast 
de dozen plaatsen.  

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

Het inleveren kan tot begin november 2019. In de week van 8 november worden de dozen 
opgehaald. Dus mocht u nog een klein elektrisch apparaat hebben dat niet meer werkt dan 
kunt u deze in een van de dozen doen die in de aula staan. Het apparaat moet wel door de 
opening van de doos passen. Samen met u en de kinderen hopen we er weer een succes van 
te maken. 
Alvast hartelijk dank! 
 
Vakantierooster schooljaar 2019-2020 
Herfstvakantie   19-10-2019 t/m 27-10-2019 
Kerstvakantie   21-12-2019 t/m 05-01-2020* 
Voorjaarsvakantie  15-02-2020 t/m 23-02-2020  
Goede vrijdag   10-04-2020 
Pasen    11-04-2020 t/m 13-04-2020 
Koningsdag   27-04-2020 
Meivakantie   25-04-2020 t/m 10-05-2020  
Hemelvaart                     21-05-2020 t/m 24-05-2020 
Pinksteren   30-05-2020 t/m 01-06-2020  
Zomervakantie   04-07-2020 t/m 16-08-2020* 
 
*Leerlingen ’s middags vrij 
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19-12-2019 zijn de leerlingen ’s middags vrij i.v.m. de Kerstviering    
20-12-2019 zijn de leerlingen ’s middags vrij  
03-07-2019 zijn de leerlingen ’s middags vrij 
 
Studiedagen schooljaar 2019-2020  
Donderdag   14 november 
Maandag   24 februari 
Dinsdag    21 april 
Vrijdag    29 mei 
 
Didactische dagen 
Vrijdag    14 februari 
Dinsdag     2 juni 
 
Continurooster* 
Vrijdag     18 oktober 
Vrijdag     24 april 
*Voor de groepen 3 t/m 8   8.30 uur tot 14.00 uur  
  Voor de groepen 1/2          gelden de reguliere schooltijden (8.30 uur tot 11.45 uur).  
 
 
 
 
 


