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Belangrijke data december en januari 
2019  
20 december:  Leerlingen om 11.45 uur vrij 
23 december:  Kerstvakantie 
6 januari:  Weer naar school 
 

Kerstviering Klippeholm 
Hierbij een schematisch overzicht van de kerstviering van donderdag 19-12-19. 
11:45 uur alle groepen uit 
16:15 uur leerlingen uiterlijk aanwezig in Joannes de Doper parochie 
17:15 uur ouders leveren hapjes op school 
17:30 uur aankomst op school 
18:30 uur einde diner groep 1/2 
18:45 uur einde diner groep 3 t/m 8  

 
Fijne feestdagen  
Nog een paar dagen en dan sluiten we op Klippeholm samen 2019 af. En staat het jaar 2020 
voor de deur. Altijd een mooie tijd om terug te kijken. Hoewel die periode voor mij een korte 

is, heb ik al veel van Klippeholm gezien. Afgelopen periode is er veel werk 
verzet. Vele betrokken ouders hebben hierin een rol gespeeld. Verbindend en 
zelfredzaam zijn in de visie van Klippeholm afgelopen periode duidelijk zichtbaar 
geweest. Namens de teamleden wil ik u van harte bedanken voor uw hulp 
afgelopen jaar op onze school. Zo hebben we onze groepen 5 en 6 een mooie 
plek kunnen geven op Klippeholm2. In de aula hebben we heel wat vieringen 

gehad waar u als enthousiast publiek van heeft genoten. Gelukkig zijn Sint en pieten ook dit 
jaar weer bij ons op school langsgekomen. En maar liefst in 2 supersnelle auto’s. Wat is er 
veel aandacht besteed aan de prachtige surprises die voor elkaar gemaakt zijn en met veel 
inspanning gewerkt aan optredens voor Sint. Groep 8 kijkt al uit naar de overstap naar het 
Voortgezet onderwijs. Zij gaan na de kerstvakantie hun laatste periode op de basisschool in. 
Aanstaande donderdag is de kerstviering. In de vorige PaperKlip heeft u alle informatie 
kunnen lezen om de kinderen gezamenlijk te laten genieten van het diner na de viering in de 
kerk. 
Tenslotte wil ik namens team, OV en MR iedereen hele gezellige kerstdagen wensen en een 
heerlijke vakantie. Heel graag zien wij jullie allen gezond en wel weer terug in 2020!  

  
Voor 2020 wensen wij jullie:  

Tijd om van de kleine dingen te genieten  
Rust om stil te staan bij mooie momenten 

Sterkte om tegenslagen te overwinnen 
Vriendschap om je hart te verwarmen 
Humor om wat somber is te kleuren 

Een glimlach om elke dag mee te beginnen. 
 

Fijne feestdagen! 
Yvonne Sneekes, directeur a.i. 
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Wijziging rondetafelgesprek van 3 februari 2020 

In de jaarplanning ziet u op 3 februari een afspraak rondetafelgesprek staan. In overleg met 
de MR komt deze avond te vervallen. Samen hebben wij besloten een algemene 
informatieavond voor u te organiseren op donderdag 6 februari 2020. Het thema van deze 
avond is "de Kanjertraining". We vragen u deze avond in uw agenda te noteren en zullen u 
direct na de kerstvakantie meer informatie verstrekken. 
 

Inschrijven broertjes en zusjes 
Zo halverwege het schooljaar bekijken we alvast hoe het ervoor staat met de 
leerlingaantallen voor het nieuwe schooljaar 2020-2021. Voor onze planning is het van groot 
belang om zo snel mogelijk zicht te hebben op het aantal kinderen voor de komende jaren 
en zo ook de formatie voor het komend schooljaar te kunnen invullen.     
Zijn er broertjes of zusjes die dan gaan instromen maar waarvan wij nog geen 
inschrijfformulier hebben ontvangen, wilt u er dan een ophalen bij de directie of de 
administratie en deze ingevuld weer inleveren?  
Alvast bedankt! 
 

Gevonden voorwerpen  
Iets kwijt? Handdoeken, gymspullen, jasje, vestje of een beker?  
De gevonden voorwerpen liggen in Klippeholm nog tot vrijdagochtend 12.00 uur op het 
podium uitgestald.  De gevonden voorwerpen van Klippeholm 2 liggen daar in de hal. 
Wie weet vindt u het gemiste voorwerp ertussen! Voor de spullen die blijven liggen wordt 
een goede bestemming gezocht.    
 

Oproep reservekleding 
Oproepje van de groepen 1-2: Een ‘ongelukje’, het komt nog wel eens voor…  
Heeft u nog oude kleding die wij als reservekleding kunnen gebruiken bij de kleuters? Graag! 
Shirtjes, truien, broeken, sokken, ondergoed, schoenen, allemaal welkom. U kunt het 
inleveren bij één van de kleuterleerkrachten. Alvast bedankt!  
 

Oproep overblijfkrachten 
Aan deze PaperKlip is een oproep van Smallsteps voor overblijfkrachten toegevoegd. 
 
Vakantierooster schooljaar 2019-2020 
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 
20-12-2019 zijn de leerlingen ’s middags vrij  
03-07-2020 zijn de leerlingen ’s middags vrij 
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Studiedagen schooljaar 2019-2020  
Maandag   24 februari 
Dinsdag    21 april 
Vrijdag    29 mei 
 
Didactische dagen 
Vrijdag    14 februari 
Dinsdag     2 juni 
 
Continurooster* 
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).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

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

                                                                                                                                                                                          
                            

 
 

Wij zoeken enthousiaste overblijfkrachten die ons op vrijdag willen 
komen helpen! 

 
 
 

Juni 2019 

 

 Vind je het leuk om met kinderen te werken? 

 Ben je enthousiast? 

 Lijkt het je leuk om nieuwe contacten op te doen binnen de school van je kind? 
 
En lijkt het je ook niet leuk om………… 
  

 Lekker buiten te spelen met de kinderen?  

 Niet meer heen en weer te hoeven fietsen in de pauze?  

 Een groep kinderen een gezellige overblijf te verzorgen?  
 
Dat kan! En je krijgt er nog een vergoeding voor ook!  
 

Ben jij die enthousiaste overblijfkracht die wij zoeken of weet je iemand die het leuk vindt om op 
vrijdag te komen helpen bij het overblijven. Ook opa’s, oma’s buurvrouwen, studenten, enz. zijn van 
harte welkom  
Ervaring en/of opleiding is niet vereist. Je werkt als vrijwilliger en ontvangt hiervoor een vergoeding 
volgens de CAO kinderopvang. Eigen kinderen mogen die dag ook gratis overblijven.  
 

 

Wil jij om ons team komen versterken, neem dan contact op met  
Smallsteps Otje. 
Tel: 06-27890328 of email naar: Otje@smallsteps.nl 

 


