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Meivakantie
weer naar school
hoofdluiscontrole
tweede Pinksterdag
schoolfotograaf
schoolreisje groepen 3 t/m 8
themadag groepen 1-2

Tevredenheidspeiling
We hebben op dit moment 41 % van de ouderenquêtes retour mogen ontvangen. Vorige
keer was het eindresultaat 73%.
Heeft u de enquête nog niet hebben ingeleverd dan kan dat nog tot 25 april a.s.
In de aula kunt u elke morgen de actuele stand van de binnengekomen enquêtes zien.
Door middel van de door u ingevulde enquêtes kunnen we een goed beeld krijgen van uw
mening over de Klippeholm. Alvast bedankt!

Klippeholm in Ontwikkeling
Na het paasweekend heeft het team van Klippeholm twee interessante studiedagen gehad
in het bezinningscentrum Stal op de Kaag. Dag 1 stond in het teken van identiteit, hierover
heeft u eerder kunnen lezen in de PaperKlip. De tweede studiedag stond in het teken van de
Kanjertraining.
Met het gehele team is er onder andere gekeken naar de aspecten van de Kanjertraining die
goed gaan, wat er nog beter kan en de punten waar we als team graag tijdens de studiedag
verder aandacht aan wilden besteden.
De algemene conclusie is dat bij ons op school de Kanjertaal steeds meer wordt gesproken,
dat er elke week kanjerlessen worden gegeven en dat de betekenis van de petten bekend
zijn. Kortom: de basis van de Kanjertraining is sterk aanwezig binnen de school.
In de klassen worden ook drie keer per jaar vragenlijsten afgenomen in het programma
Kanvas, rondom de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Tijdens de studiedag is er
uitgelegd wat er met deze uitslagen gedaan kan worden en welke stappen hiervoor
genomen moeten worden door bijvoorbeeld de leerkracht.
Tevens is er gesproken over de wens om in de toekomst de ouderbetrokkenheid te
vergroten. Binnenkort zal er in een aantal groepen een pilot starten, waardoor ouders de
kans krijgen bij een Kanjerles aanwezig te zijn. Hierover volgt later nog meer informatie.

Schoolfotograaf
Op woensdag 23 en donderdag 24 mei komt de schoolfotograaf bij ons op school.
In de bijlage vindt u de brief met informatie.

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.
We hebben echter nog wel hulp nodig van ouders die de kinderen hierbij kunnen helpen. De
bedoeling is wel dat de kinderen het werk doen en de ouders begeleiden.
Als u het leuk vindt om te helpen geef u dan op via onderstaande link.

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

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWlDxR_hd01YnuQ9d9wuTUKaNHNO2x3h6U
ox0idXwBrEFXsg/viewform?usp=sf_link
Wij nodigen alle ouders van harte uit om vanaf 12.00 uur een kijkje te nemen bij de
gemaakte werken.
Vorig jaar was het een groot succes, en met uw hulp hopen we er ook dit jaar weer iets
bijzonders van te maken!
Vriendelijke groet namens de commissie techniek,
juf Silvia de Jong en meester Dennis Wolleswinkel

GGDFlits Pesten
19 april is het de dag tegen pesten. Pesten komt veel voor. In Nederland wordt één op de vijf
kinderen gepest of ze pesten zelf. Daarnaast zijn veel kinderen als ‘meeloper’ betrokken bij
pesten. Kinderen die worden gepest krijgen vaak last van klachten zoals slapeloosheid,
buikpijn, hoofdpijn, en bedplassen.
Lees hier meer wat u als ouder kunt doen om pesten tegen te gaan. De informatie is zowel
voor ouders van kinderen die gepest worden, als voor ouders van kinderen die zelf pesten of
meeloper zijn.
Maakt u zich zorgen over pesten? Het is altijd mogelijk een afspraak te maken met de
jeugdverpleegkundige of jeugdarts verbonden aan de school van uw kind. Dit kan via 023
7891777 op werkdagen van 8.30 – 12.30 en 13.00 – 17.00
Vakantierooster schooljaar 2017-2018
Meivakantie
27 april t/m 13 mei 2018 (incl. Koningsdag en Hemelvaartsdag)
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
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag
Pasen
Koningsdag
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

20-10-2018 t/m 28-10-2018
22-12-2018 t/m 06-01-2019
16-02-2019 t/m 24-02-2019
19-04-2019
20-04-2019 t/m 22-04-2019
27-04-2019
19-04-2019 t/m 05-05-2019
30-05-2019
09-06-2019 t/m 10-06-2019
13-07-2019 t/m 25-08-2019

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

