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Laatste schooldag, alle leerlingen ’s middags vrij
start nieuwe schooljaar
hoofdluiscontrole
kamp groepen 7
kamp groepen 6
kamp groepen 8
informatie ochtend nieuwe leerlingen groep 1

Rectificaties
In de vorige PaperKlip hebben we u geïnformeerd over de ‘gevulde etui’. Daarbij is per abuis
het verkeerde emailadres gebruikt wanneer u aan wilt geven dat uw kind gebruik gaat
maken van het basispakket van school i.p.v. eigen gekochte spullen mee te nemen. Het is
juiste emailadres waar u uw bericht naar kunt sturen is info@klippeholm.nl. In de
jaarkalender staan de data voor de kampen van de groepen 6 en 7 per ongeluk verkeerd
vermeld. De groepen 7 gaan van maandag 11 september t/m woensdag 13 september en de
groepen 6 gaan van woensdag 13 september t/m vrijdag 15 september.
De eerste hoofdluiscontrole is op woensdag 6 september i.p.v. dinsdag 5 september.
Onze excuses voor het ongemak.

Geboren
Op dinsdag 11 juli is Juf Suzanne, uit groep 4b, bevallen van zoon Wessel van Leeuwen.
Wij wensen Suzanne, Ruben en Twan heel veel geluk en gezondheid en speelplezier met
Wessel.

Bijna zomervakantie…..
Namens Paul Kupper

Zijn we nu alweer de eindmusical aan het oefenen? En wat kunnen de leerlingen uit groep 3
al weer goed lezen! Allemaal voortekenen dat het einde van het schooljaar in rap tempo aan
het naderen is.
En als ik op dat jaar terugblik dan kan ik niet anders concluderen dat we met elkaar een goed
jaar hebben gehad. Natuurlijk zijn er soms wel eens lastige, ingewikkelde of verdrietige
momenten maar de positieve leerlingen, de meedenkende ouders en het hardwerkende
team voeren absoluut de boventoon.
Inhoudelijk hebben we ook het afgelopen jaar weer goede stappen gezet. De leerkrachten
hebben zich nog sterker verdiept in hun instructievaardigheden, er is onderzoek gedaan
naar het versterken van ouderbetrokkenheid en nieuwe schooltijden, de Kanjertraining krijgt
een steeds sterkere fundering binnen de school en de resultaten van het onderwijs zijn
goed.
Morgen hebben de kinderen nog het jaarlijkse ‘Transferspel’ en vrijdag…….. is het alweer de
laatste schooldag en begint de ‘grote vakantie’, waarin we hopen dat iedereen even de tijd
kan vinden om samen met het gezin te ontspannen.
Op school zijn we altijd nog even bezig om het jaar goed af te sluiten en voor te bereiden
voor het komend schooljaar. Gelukkig zijn we niet alleen, want ook de aannemer werkt hard
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door, zodat op de eerste schooldag alle vloeren in de algemene ruimtes vervangen zijn. U
zult verbaasd zijn op de eerste ochtend na de vakantie…..
Graag wil ik alle ouders bedanken voor hun actieve bijdrage in het afgelopen jaar. Of het nu
gaat om het begeleiden van uw kind, samen met de leerkracht praten over de ontwikkeling
van uw zoon/dochter of omdat u iets heeft gedaan voor een groep of de school. Veel dank
voor deze inzet! Het wordt door alle betrokkenen in school bijzonder gewaardeerd.
Tot slot wens ik, mede namens het hele team op Klippeholm, alle leerlingen, ouders en
andere betrokkenen een bijzonder prettige vakantie en hopen we iedereen in volle
gezondheid weer te mogen ontmoeten op maandag 4 september ’17.

Kennismakingsgesprekken
Ook komend schooljaar voeren alle leerkrachten in het begin van het schooljaar weer
kennismakingsgesprekken met alle ouders. We hebben er alleen voor gekozen dit niet
nogmaals op de eerste schooldag te plannen. Na de vakantie ontvangt u een uitnodiging
voor deze gesprekken vanaf week 3.

Typediploma
Mares de Kock en Hendrik Plantjé uit groep 6a van juf Karin en juf Maryam en Brigitte
Ladenius, Miguel Leemans, Myrthe Spoor, Ilysa Hoepelman, Samuel Marques Resende,
Caitlyn Claassen, Melle Dijkstra en Kyra Joosten uit groep 6b van juf Linda hebben hun
typediploma behaald. Wij zijn ontzettend trots op allemaal, van harte gefeliciteerd!

Meer Primair rent voor KiKa
Wij zijn nog steeds druk aan het trainen voor het hardloopevent waarbij we geld ophalen
om de kans op genezing van Kinderkanker te verhogen naar 95%. Een heel goed streven,
vooral omdat we vaak van dichtbij zien wat de effecten zijn van deze ziekte!! Tijdens het
event rennen Meester Marcel, Meester Paul, Juf Linda en Juf Cleo (als supporter) met nog 8
andere collega’s van Meer Primair van Groningen naar Utrecht over een afstand van 285 km
in 3 dagen.
Aangezien 1 september steeds dichterbij komt, zijn wij nu als team de laatste puntjes op de i
aan het zetten. Wij hebben al verschillende bijeenkomsten, gezamenlijke trainen en
sportieve uitjes met elkaar gedaan om het groepsgevoel te versterken.
Natuurlijk gaan wij tijdens deze 3 dagen een veel meemaken. Vreugde, blaren, een traan,
over je eigen grenzen heen gaan maar bovenal gezamenlijk finishen in Utrecht. Wilt u ons
deze dagen volgen?
Neem een kijkje op de facebookpagina van MeerPrimair on the run voor KIKA.
(https://www.facebook.com/MeerPrimair-on-the-run-voor-KIKA-1921737051391129/ )
Hier zullen wij dagelijks berichten posten.
Heeft u ons nog niet gesponsord? Ook dat kan natuurlijk nog via onderstaande link.
https://www.runforkikaestafette.nl/meer-primair-rent-voor-kika
Wij trainen deze vakantie nog even door.
Maar wensen iedereen een fijne (sportieve) vakantie!

Peuteropvang bij Smallsteps
(halve dagopvang & peuterspeelzaaltijden)
Vanaf september bieden wij nu op alle dagen, de halve dagopvang in het kleuterlokaal
van de buitenschoolse opvang aan. Voor uitgebreide informatie zie de bijlage.
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Wecycle actie in het nieuwe schooljaar
In het nieuwe schooljaar gaan wij weer meedoen aan de Wecycle actie, een actie om kleine
elektrische apparaten in te zamelen. Dit doen we in samenwerking met Wecycle, een
stichting zonder winstoogmerk.
Recycling van elektrische apparaten is heel belangrijk. Helaas worden veel kleine apparaten
nog vaak weggegooid. Om kinderen te leren deze apart te houden en in te leveren, houdt
Wecycle ieder jaar een landelijke inzamelactie met basisscholen. Zo helpen de kinderen het
milieu en verdienen ze een mooi cadeau voor de school.
Bij kleine elektrische apparaten moet u denken aan apparaten die in een boodschappen tas
kunnen.
De actie in het kort:
De inzamelactie loopt van 4 september t/m 17 november 2017.
De school ontvangt begin september hiervoor inzameldozen.
De school verzamelt minimaal 75 kleine apparaten.
In week 48 worden de volle dozen opgehaald.
Een beloning voor school:
Nadat de dozen zijn opgehaald, mag de school een beloning kiezen. Afgelopen jaar hebben
we een serie luisterboeken voor onze nieuwe Bibliotheek kunnen bestellen.
Er volgt nog uitgebreide informatie in de PaperKlip aan het begin van het nieuwe schooljaar.
Vakantierooster schooljaar 2016-2017
Zomervakantie

22-07-2017 t/m 03-09-2017*
*21-07-2017 zijn de leerlingen ’s middags vrij

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
Studiedagen schooljaar 2017-2108
Donderdag
5 oktober( Meer Primair dag)
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
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
20 juli
8.30 uur tot 11.45 uur
8.30 uur tot 14.00 uur
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