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Kledinginzameling 3 november
Op vrijdag 3 november wordt er gebruikte kleding opgehaald door Bags2school op
Klippeholm. De zakken (van Bags2school), waarin u de kleding kunt doen, zijn deze
week meegegeven. Natuurlijk kunt u ook gewone vuilniszakken gebruiken.
Inleveren van de zakken met kleding kan vanaf woensdag 1 november 12.00 uur tot vrijdag 3
november 9.00 uur. Een vriendelijk verzoek om de zakken niet vóór woensdag 12.00 uur in
te leveren. U kunt uw zakken op het podium in de aula leggen. Alvast hartelijk dank!
Hierbij de regels wat er wel en niet in de Bags2school zak mag:
Wel: goede kwaliteit tweedehands kleding, lakens, dekens, gordijnen, knuffelbeesten,
schoenen (graag per paar verpakt), riemen-ceinturen, handtassen.
Niet: Vuile of natte kleding, gescheurde of beschadigde kleding, enkele schoenen,
afgeknipte materialen, matten, tapijten, kussens, dekbedden, snuisterijen, bedrijfskleding,
industriële gordijnen en beddengoed.

Klippeholm in Ontwikkeling










Op Klippeholm werken wij met een instructiemodel. Dit instructiemodel heet het IGDImodel. Hieronder volgt een korte uitleg:
De letters IGDI staan voor Interactief, Gedifferentieerd, Directe Instructie. Het IGDI-model
is een variant op het Directe Instructie model en is gebaseerd op twee principes:
De leerkracht demonstreert doelgericht en geeft uitleg.
De leerlingen leren door oefening en herhaling.
Er is een verdeling in verschillende fasen. De eerste fasen van het IGDI-model creëren
voorwaarde om te leren. In de daaropvolgende fasen wordt geleerd.
Het doel van het IGDI model is dat alle leerlingen de basisstrategieën beheersen van een
bepaalde leerstof. Maar ook dat er ruimte is voor differentiatie.
De fasen van het IGDI-model zijn:
Gezamenlijke start van de les (= korte introductie met de hele groep).
Interactieve instructie en begeleid inoefenen (eventueel zonder de plusleerlingen die geen
instructie nodig hebben en zelfstandig aan het werk gaan).
A. Zelfstandig Werken van de groep. B Verlengde Instructie aan de zwakke leerlingen.
Zelfstandig werken van de groep (leerkracht loopt rond en helpt waar nodig).
Afsluiting van de les (= reflectie op de les met de hele groep).

Opbrengst boekenmarkt
In de Kinderboekenweek, op woensdag 11 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 door de OV georganiseerde boekenmarkt heeft het geweldige bedrag van €124,50
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
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weer nieuwe leesboeken te leen.
Voor iedereen die heeft meegeholpen om deze boekenmarkt te organiseren of boeken heeft
ingeleverd om te verkopen: Bedankt!

Nieuws van de Oudervereniging
Algemene Leden Vergadering (ALV)
Op 4 oktober jl. heeft de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) van de
Oudervereniging plaatsgevonden. Tijdens de ALV kijken we als eerste terug naar het
afgelopen schooljaar. De Oudervereniging heeft in het afgelopen schooljaar zes keer
vergaderd. Tussendoor zijn er bijeenkomsten geweest met de activiteitencommissies en de
school.
De samenwerking met de school wordt door de OV als goed ervaren. De OV is het vorig
schooljaar begonnen met Esther de Heij, Anjo Meijer, Cindy Molenaar, Diana Tenty, Sylvia
Smits, Mireille Hunsche, Jeroen Stuurwold, Nancy Philips-Grauwelman en Yolanda de Groot.
Aan het eind van het jaar hebben Anjo Meijer, Esther de Heij en Sylvia Smits afscheid
genomen. Namens de OV bedankt voor jullie bijdrage de afgelopen jaren!
Gedurende het jaar zijn de volgende activiteiten georganiseerd: Kinderboekenweek,
Carnaval/Kermis, Kerst, Pasen, Communie, Schoolreis, Schoolfotograaf, Sportactiviteiten,
Afscheid groep 8 en de Avondvierdaagse. Er zijn voor de grootste activiteiten draaiboeken.
Deze worden ook komend jaar weer allemaal bijgewerkt.
De rol van voorzitter en penningmeester is uitgevoerd door Anjo en de rol van secretaris
door Yolanda. Tijdens de ALV zijn ook de jaarcijfers besproken. Doordat ouders hun
ouderbijdrage netjes overmaken en omdat er een financiële meevaller was bij het
schoolreisje, is het schooljaar afgesloten met een positief saldo.
De vlaggen/banners, welke vorig jaar in de ALV ook zijn besproken, zijn inmiddels
aangeschaft (voor de zichtbaarheid bij onder andere de sportactiviteiten). Ontwerp voor de
vlaggen is gemaakt door een ouder van school (Sjoerd Claassen).
Na de terugblik op het afgelopen schooljaar hebben we in de vergadering vooruitgekeken
naar het nieuwe schooljaar. De begroting voor het komende schooljaar is besproken. De
begroting geeft aan dat de OV het komende schooljaar iets negatief zal draaien. Voor het
geld wat dit jaar is overgehouden wordt nog een bestemming gezocht, hoogstwaarschijnlijk
voor het aankomend jubileum van Klippeholm.
De facturen m.b.t. de ouderbijdrage worden eerdaags weer meegegeven, met het
vriendelijke verzoek aan de ouders om vóór 23 november a.s. te betalen. De ouderbijdrage
wordt door de ALV vastgesteld op € 45,-- (dus geen verhoging). Leerlingen die op school
komen vanaf december (tot aan de schoolreis) betalen € 27,50.
De ALV heeft toestemming gegeven aan de OV om Ilona Louven, Remco Langeveld en
Jennifer Oosterbeek als nieuwe OV-leden te benoemen. Jeroen Stuurwold zal de rol van
voorzitter/penningmeester van Anjo Meijer overnemen.
Tijdens de vergadering kwam de vraag om als OV meer openheid te geven rondom het reilen
en zeilen van de OV (statuten, communicatie, zichtbaarheid, foto etc.). Dit zal in komend OV
overleg worden besproken.

Wecycle actie
Het gaat goed met de actie! Er zijn al veel apparaten ingeleverd. We gaan al richting de 50
apparaten. Het inleveren kan nog tot half november 2017. Dus mocht u nog een klein
elektrisch apparaat hebben dat niet meer werkt dan kunt u deze in de doos doen die in de
aula staat. Het apparaat moet wel door de opening van de doos passen.
Graag inleveren zonder batterijen, stofzuigerzak, frituurvet of vocht.
Apparaten die niet door de opening passen mogen niet worden ingeleverd. Deze worden
namelijk niet meegenomen. Wilt u a.u.b. géén apparaten naast de dozen plaatsen!
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Brugproject Meerwaarde











In november gaat Meerwaarde starten met een !JES echtscheidings-training voor kinderen
van 8-12 jaar en hun ouders.
!Jes het brugproject is een preventieve training voor kind en ouders, na echtscheiding.
Blijvend ouderschap, contact tussen kind & ouders en het welzijn van betrokkenen staat
centraal. Door hiervoor zorg te dragen, kan een kind zich zo goed mogelijk blijven
ontwikkelen, ondanks het meemaken van deze ingrijpende gebeurtenis.
De training ziet er als volgt uit:
Training voor kinderen van ongeveer 8 tot 12 jaar.
Intake, 7 sessies + een follow –up.
Psycho-educatie jij en scheiden.
Omgaan met emoties en met de veranderingen in het dagelijks leven.
Contact blijven houden met beide ouders, maar ook rekening houden met eigen wensen en
verlangens.
De metafoor van de brug; samen met ouders op een praktische manier vorm geven aan de
veranderingen na een echtscheiding.
Training ouders.
Intake, 3 sessies en afrondend gesprek.
Psycho-educatie jij en scheiden.
Kind helpen contact te houden met beide ouders, ondanks (soms heftige) spanningen tussen
ex-partners.
Blijvende ouderschap: ex-partner en collega-ouder.
Data ouderbijeenkomsten:
Donderdagen 2 november, 23 november en 14 december van 19.30 – 21.30 uur
Data kinderbijeenkomsten:
Maandagen 6, 13, 20, 27 november, 4, 11 en 18 december van 15.30 – 17.00 uur
Aanmelden via: www.meerwaarde.nl/jes
Voor vragen: wendy.amsing@meerwaarde.nl en sunita.koomen@meerwaarde.nl
N.B: We gaan van start bij voldoende aanmeldingen.
Vakantierooster schooljaar 2017-2018
Herfstvakantie
21 oktober t/m 29 oktober 2017
Kerstvakantie
23 december 2017 t/m 7 januari 2018
Voorjaarsvakantie
24 februari t/m 4 maart 2018
Meivakantie
28 april t/m 13 mei 2018
Pinkstervakantie
21 mei 2018
Zomervakantie
21 juli t/m 2 september 2018*
*20-07-2018 zijn de leerlingen ’s middags vrij
Studiedagen schooljaar 2017-2108
Maandag
30 oktober
Dinsdag
3 april
Woensdag
4 april
Vrijdag
1 juni
Continurooster
Dinsdag
Voor de groepen 1 t/m 8
Vrijdag
Voor de groepen 1/2
Voor de groepen 3 t/m 8

5 december
8.30 uur tot 14.00 uur
22 december
8.30 uur tot 11.45 uur
8.30 uur tot 14.00 uur
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