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Hoofdluiscontrole
De eerste hoofdluiscontrole van dit nieuwe jaar is weer gedaan door een grote groep
hulpouders. We hebben helaas moeten constateren dat in veel groepen hoofdluis voor
problemen zorgt.
Wilt uw daarom uw kinderen deze periode zelf extra contoleren en als u hoofdluis en/of
neten aantreft dit direct doorgeven aan school. Alvast dank!

Kermis en Carnaval
Op dinsdag 28 februari is het feest op school. Er zal dan een kermis worden georganiseerd
voor alle kinderen en omdat het ook carnaval is in die periode mogen de kinderen die
dag verkleed op school komen.
In school vindt U tientallen kermisactiviteiten waaraan uw kinderen kunnen deelnemen.
Organisatorisch is het niet mogelijk om alle kinderen tegelijk aan de kermis te laten
deelnemen en daarom is er onderstaande indeling gemaakt:
- Dinsdagochtend van 9.30 tot 11.45 uur de groepen 1 t/m 4 (groepen 8
begeleiden)
- Dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.15 uur de groepen 5 t/m 8
- Dinsdagavond van 18.00 tot 19.30 uur (iedereen is welkom: papa’s, mama’s, opa’s,
oma’s)
De kinderen van de groepen 8 komen de hele dag. In de ochtend begeleiden zij de kinderen
van de groepen 1 t/m 4 en in de middag gaan zij zelf langs de onderdelen.
's Avonds mogen alle kinderen met hun ouders komen.
Let op! Andere schooltijden
Dat betekent dat de kinderen van de groepen 5 t/m 7 op dinsdag 28 februari ’s morgens vrij
zijn en de kinderen van de groepen 1 t/m 4 hebben die dag ’s middags vrij.

Run for KiKa estafette
Zoals u zich wellicht nog kunt herinneren hebben wij vorig jaar als team
meegedaan met de KiKa-run in Almere. Met deze run hebben wij
destijds een mooi bedrag opgehaald voor KiKa. Het was voor ons, als
team, een super ervaring. Het gaf een heel goed gevoel om dit met
elkaar te kunnen doen.
Dit jaar gaan we een nieuwe uitdaging aan:
Meester Paul, Meester Marcel, juf Cleo en juf Linda B zijn al druk bezig
met de voorbereidingen om deel te nemen aan de Run for KiKa Estafette. Dit keer niet alleen
met leerkrachten van Klippeholm maar met medewerkers uit heel Meer Primair. Tijdens de
Run for KiKa Estafette rennen wij als team in 3 dagen tijd 285 km van Groningen naar
Utrecht. Dat is 95km per dag. Deze 95 km staat voor de genezingskans die KiKa wil gaan
behalen voor kinderen met kanker in 2025 (95%).
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Een geweldig streven waar wij natuurlijk graaf ons steentje aan bijdragen.
Wilt u ook een bijdrage leveren door ons te sponsoren? Met onderstaande link of
door het scannen van de QR-code gaat dit heel makkelijk.
Via: https://www.runforkikaestafette.nl/meer-primair-rent-voor-kika
Wilt u ons met uw bedrijf sponsoren? Heel graag! U ontvangt dan een factuur
wat u kunt gebruiken voor een eventuele belasting aftrek.
Namens het MeerPrimair hardloopteam alvast SUPER BEDANKT!

Naschools aanbod Brede school Bornholm
Een uitgebreid naschools aanbod van de Brede school Bornholm kunt u lezen in de brochure
die u in de bijlage vindt. Het aanbod is zo samengesteld dat ieder kind samen met u een
mooie keus kan maken. De activiteiten en de gegevens die u nodig heeft om in te schrijven,
zijn te vinden op de website www.bredeschoolbornholm.nl. In de bijlage treft u ook
brochures van Sportcarrousel. Bij Sportcarrousel worden, in blokken van vier weken,
verschillende sporten aangeboden door een professionele trainer in Bornholm. Dit keer zijn
het turnen en capoeira. Beiden vinden plaats in de periode van 26 januari t/m 16 februari.
Bij capoeira is er de mogelijkheid om een gratis proefles te volgen. Deze is op 19 januari
15.30 uur tot 16.15 uur in het speellokaal van Vesterhavet.

Meerwaarde
Onder de naam OKI Bornholm organiseert Meerwaarde inloopochtenden voor ouders
en kinderen van 0-4 jaar. De inloopochtenden zijn iedere vrijdagochtend van
9.30 uur – 11.00 uur ( met uitzondering van de vakanties) in wijkcentrum ’t Kattegat.
Programma Ouder en Kind Inloop januari:
20 januari Winterbeweegspel
27 januari Interactief voorlezen
Meer hierover kunt u lezen op de posters die in school zijn opgehangen.
Adres: ’t Kattegat, Skagerrak 328, 2133 DX Hoofddorp.

GGDFlits
Begin de dag goed… met een ontbijtje.
Een ontbijt is belangrijk en geeft energie om op school goed op te letten en te leren. Wist u dat één
op de zes kinderen in de ochtend niet ontbijt?
Met een goed ontbijt krijgt uw kind belangrijke vitamines en mineralen binnen. Boterhammen, muesli
en fruit zijn rijk aan vezels en zorgen voor een vol gevoel. Ze zijn ook nog eens goed voor de
darmwerking van uw kind. Bekijk hier een filmpje over ontbijten.
Maakt u zich zorgen over het eten van uw kind? Het is altijd mogelijk een afspraak te maken met de
jeugdverpleegkundige 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 2016-2017
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie (incl. Koningsdag)
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie
Studiedagen schooljaar 2016-2017
Donderdag
Dinsdag

18-02-2017 t/m 26-02-2017
14-04-2017 t/m 17-04-2017
22-04-2017 t/m 07-05-2017
25 en 26-05-2017
05-06-2017
22-07-2017 t/m 03-09-2017*
*21-07-2017 zijn de leerlingen ’s middags vrij
6 april 2017
20 juni 2017
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