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Nieuwe schooljaar- nieuwe start
Allereerst willen we iedereen een warm welkom heten in dit nieuwe school jaar.
Een frisse start van een nieuw schooljaar! U heeft het vast gezien. Er is hard gewerkt in de
vakantie. Verbouwd, geschilderd, onkruid verwijderd, opgeruimd en ingericht. De school
heeft een kleine metamorfose ondergaan. Er zijn nieuwe toiletgroepen voor de bovenbouw
en een brede doorgang vanuit de aula naar de groepen 7 en 8 gerealiseerd en er is
geschilderd. De laatste werkzaamheden bij de toiletten worden in de loop van deze week
afgerond. Meester Martin heeft met behulp van een aantal ouders het schoolplein weer
speelklaar gemaakt.
Op maandag is het jaar gestart met de kennismakingsgesprekken, maar voor de kinderen
begon schooljaar 2016-2017 op dinsdag 30 augustus pas echt.
De leerlingen zijn in de klas begonnen en mochten met elkaar doelen bedenken voor dit
schooljaar. Wat zouden we aan het eind van dit jaar willen bereiken. Een paar voorbeelden
die naar voren kwamen zijn:
*leren rekenen-lezen en schrijven,
*een kabel voor op het schoolplein,
*een gezellig schooljaar,
*leren tellen met sprongen van twee vóór- en achteruit,
*een goede eindmusical,
*dat we dit schooljaar goed voor elkaar zorgen,
*dat de meester 5 minuten de klas uit kan tijdens het zelfstandig werken.
Om kwart over tien ging iedereen naar buiten en hebben we met elkaar het lied “Klaar voor
de start” gezongen. De doelen, verwachtingen en wensen van de groepen voor dit
schooljaar zijn uitgesproken en door meester Paul in een doos verzameld. Deze doos zal
worden begraven en aan het eind van het schooljaar weer opgegraven. En dan zijn we
natuurlijk benieuwd welke doelen zijn bereikt. We hopen er met elkaar een mooi, leerzaam
en verwachtingsvol jaar van te maken.

School in ontwikkeling
‘Ouderbetrokkenheid, een belangrijk kenmerk voor succesvol onderwijs’
Eén generatie geleden was het heel normaal dat school bepaalde wat goed was binnen het
onderwijs aan het kind en hier eenzijdig over communiceerde. Gelukkig is dit tegenwoordig
sterk veranderd. Er is veel meer ruimte ontstaan om vanuit twee werelden de ontwikkeling
van een kind te bespreken.
Als school denken wij alleen, dat er na een periode van ‘tegen’ elkaar praten, de tijd rijp is
om veel meer in te zetten om ‘met’ elkaar te praten en samen plannen te maken. Het is
immers een gemeenschappelijk doel van alle betrokkenen om het kind een prettige en
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vertrouwde onderwijstijd te bieden op school. Het samenspel dat ouders, leerkrachten en
leerlingen nastreven om dat te bevorderen noemen we in het onderwijsland ook wel de
kerntriade. De ouder is immers de ervaringsdeskundige over het kind, de leerkrachten zijn
didactisch en pedagogisch professioneel onderlegd en het kind weet vaak veel over wat hij
nodig heeft (vaak meer dan we denken).
Ouder

Kind

Kerntriade

School

Maar waar ligt binnen de kerntriade nu precies de verantwoordelijkheid van de school, waar
ligt deze bij de ouder en waar komt het overeen? Hoe kun je dit verder versterken zodat een
kind daar de vruchten van plukt?
Afgelopen jaar is bovenstaand onderwerp meerdere keren met de leerkrachten maar ook
met ouders besproken (tijdens bijvoorbeeld: het ‘Rondetafelgesprek’ met ouders in maart).
Dit alles heeft er toe geleid dat een viertal groepen het komend jaar de pilot
Ouderbetrokkenheid 3.0 gaat uitvoeren, met als doel om gelukkigere en nog beter
presterende leerlingen te krijgen.
Hieronder staan in het kort een aantal zaken binnen de pilot kort verwoord.
- Vanaf groep 3 mogen alle leerlingen aansluiten bij het oudergesprek
- Aan het begin van het schooljaar vindt een informeel ontmoetingsmoment plaats
waarbij alle leerlingen, ouders en leerkrachten de mogelijkheid hebben om elkaar
beter te leren kennen
- De normale gesprekkencyclus (rapportgesprekken) wordt losgelaten en de ouder
stemt samen met de leerkracht af wanneer, hoe vaak en over welk onderwerp ze
met elkaar in gesprek gaan. Dit om maatwerk te bieden en beter aan te sluiten bij de
behoefte van de leerlingen en zijn ouders.
De bevindingen voortkomend uit deze piloot zullen worden geëvalueerd en worden
meegenomen in ons toekomstig beleid met betrekking tot ouderbetrokkenheid.

Klippeholm en kunstwerk
Klippeholm is een van de 19 basisscholen die vallen onder Meer Primair.
Binnen Meer Primair is een Identiteitscommissie actief. De Identiteitscommissie is een
adviesorgaan van het College van Bestuur rondom de manier waarop de identiteit zichtbaar
is binnen schoolteams, in het onderwijs aan leerlingen en naar ouders.
Op initiatief van de Identiteitscommissie zijn alle scholen bezig geweest met de verbeelding
van hun identiteit. Op iedere school zijn kinderen aan de slag gegaan om
zelf een kunstwerkje te maken met als thema vriendschap. Dit naar
aanleiding van het Bijbelverhaal over Jonathan, een koningszoon en David,
een schaapsherder, die altijd voor elkaar opkwamen en alles samen
deelden. Uit iedere groep zijn 2 kinderen gekozen die met de primaire
kleuren een verftekening over vrienden hebben gemaakt. Dat konden 2
mensen, 2 dieren of zelfs 2 dingen zijn. Door het mengen van de kleuren
werd het vriendschapselement versterkt. De prachtige werkstukjes zijn
opgestuurd naar een kunstenaar, Henk Pieterse, die er een mooi schilderij van heeft
gemaakt. Op dinsdag 30 augustus zijn, tijdens een feestelijke bijeenkomst in de beeldentuin
bij de R.K. kerk Johannes de Doper, de schilderijen van alle scholen die bij Meer Primair zijn
aangesloten onthuld. Het kunstwerk zal een mooie plaats krijgen in onze school.

Ouders gevraagd voor Estafette-lezen in groep 4 en 5
Bijna elke ochtend starten wij in de groepen 3 t/m 8 met lezen. Dat doen wij onder andere
met de methode Estafette. In de groepen 4 en 5 is begeleiding hierbij van ouders zeer
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gewenst, op dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend. Het gaat om het begeleiden van
een individuele leerling of een groepje leerlingen met het lezen van rijtjes woorden met
bepaalde leesmoeilijkheden. De betekenis van de woorden wordt besproken en de kinderen
leren steeds sneller en nauwkeuriger lezen door de aangeboden hulp. Ook kunt u hulp
bieden bij de te maken opdrachten uit het werkboek of het lezen van teksten door de tekst
samen met de leerlingen te lezen en de tekst na te bespreken.
Er zijn op dit moment echter onvoldoende ouders om de begeleiding van kinderen optimaal
te laten verlopen.
Daarom zijn wij nog op zoek naar ouders die op één of meerdere dagen van 8.30 uur tot
9.15 uur willen helpen met het lezen in een groep.
Wilt u zich hiervoor opgeven dan kunt u mailen naar MvdHulst@klippeholm.nl ,
MNelis@Klippeholm.nl of u kunt dit doorgeven aan juf Mariëlle (groep 3), Meester Marcel
(groep 5) of de leerkracht van uw zoon of dochter. Wilt u hierbij aangeven welke dag(en) uw
voorkeur hebben?
Bij voorbaat dank!

Hulp gevraagd in de bibliotheek
De kinderen van de Klippeholm kunnen sinds afgelopen schooljaar gebruik maken van onze
geheel vernieuwde bibliotheek. Naast het plezier dat veel kinderen beleven aan het lezen
van boeken, is goed kunnen lezen ook een heel belangrijke vaardigheid bij andere vakken op
school. Aan het lezen besteden we dus graag veel aandacht, maar daarvoor hebben we uw
hulp nodig. Om zo optimaal mogelijk gebruik te kunnen maken van de bibliotheek zijn wij op
zoek naar ouders die ons willen helpen.
Als de kinderen naar de bibliotheek gaan, brengen zij het geleende boek terug en kiezen een
nieuw boek om te lenen. Het zal dan een taak zijn om de boeken van de kinderen in
ontvangst te nemen, de boeken netjes terug te zetten en de kinderen op weg te helpen om
een leuk boek uit te zoeken. In totaal kost dit ongeveer een half uur van uw tijd per
bibliotheekbeurt. De bibliotheek is elke dag geopend van 8.30 tot 9.00 uur. Natuurlijk krijgt u
eerst uitleg over bijvoorbeeld de indeling van de bibliotheek en het uitleensysteem.
Wilt u zich hiervoor opgeven dan kunt u mailen naar MvdHulst@klippeholm.nl ,
MNelis@Klippeholm.nl of u kunt dit doorgeven aan juf Mariëlle (groep 3), Meester Marcel
(groep 5) of de leerkracht van uw zoon of dochter. Wilt u hierbij aangeven welke dag(en) uw
voorkeur hebben?
Bij voorbaat dank!

Even voorstellen
Via deze weg wil ik me graag aan u voorstellen. Sommigen hebben mij al eens gezien als
inval juf op Klippeholm. Ik ben Kelly Hellinga , 24 jaar en kom uit Zwanenburg. Na de
middelbare school ben ik de PABO-opleiding gaan volgen in Leiden, ook heb
ik voor mijn minor stage gelopen in Suriname. Vorige zomer heb ik mijn
studie afgerond. In de tussentijd heb ik op verschillende scholen ingevallen bij
stichting Meer Primair. Omdat ik Suriname zo leuk vond, had ik besloten om
nog een lange reis naar Latijns-Amerika te maken. Ik ben hier net van terug
en ook dit was fantastisch!
Een hobby van mij is dan ook reizen. Waarom? Ik ben naast natuur, wat ik
heel gaaf vind, ook altijd heel geïnteresseerd in mensen en hun lifestyle. Zo
heb ik bijvoorbeeld veel bij ‘locals’ thuis gelogeerd of ben ik met ze op pad
geweest (veel eyeopeners gehad trouwens!). Daarnaast houd ik van sport. Ik zit op handbal
en wij trainen vrij intensief.
Na de terugkomst van mijn reis heb ik juf Mirjam in groep 1/2C vervangen. En ook dit jaar
blijf ik nog op Klippeholm, hier ben ik erg blij mee! Ik had altijd al een prettige band met de
collega’s. Ook de duidelijke structuur en de goede sfeer op de hele school staan me erg aan.
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Ik sta dit jaar 2 dagen voor groep 1/2C en 2 dagen voor 1/2B, mijn nieuwe duo’s worden juf
Mirjam en juf Lenneke.
Ik zie er erg naar uit om dit jaar voor het eerst 2 vaste groepen te hebben. Ik weet zeker dat
ik ook veel van mijn nieuwe collega’s ga leren! Voor mij is een belangrijke basis in een
groep: een authentieke leerkracht die echt en oprecht is, structuur en duidelijkheid in de
klas en aandacht voor een sociale-emotionele ontwikkeling. Ik denk dat met deze drie
aspecten een fijne leeromgeving voor iedereen ontstaat.
Groeten, Juf Kelly
Hallo allemaal
Mijn naam is juf Linda Verheij. Ik ben 31 jaar en woon in Hoofddorp in een gezellig
appartementje in de Floriande. In mijn vrije tijd ben ik graag in de sportschool, speel ik af
en toe een potje tennis, probeer ik nieuwe recepten uit en kijk ik graag
series, waarbij ik het liefst hele seizoenen achter elkaar weg kijk. Verder vind
ik het leuk om in het weekend met vrienden een festival te pakken en in de
zomervakantie zoek ik graag de zon op.
Na bijna 10 werkzaam te zijn geweest op basisschool Vredeburg, sluit ik nu
dit hoofdstuk af en begin ik aan een nieuw hoofdstuk als juf van groep 6 op
Klippeholm. Ik heb met veel plezier gewerkt op Vredeburg in de groepen 5, 6
en 7 en ik zal met net zo veel plezier en enthousiasme beginnen op
Klippeholm! Ik kijk er dan ook naar uit om dit nieuwe schooljaar onderdeel te mogen zijn van
dit team en samen zorg te dragen voor goed onderwijs.
Hallo allemaal!
Met heel veel plezier mag ik dan eindelijk vertellen dat ik dit schooljaar het team op
Klippeholm kom versterken. Mijn naam is Michelle Hijstek. Ik ben 27 jaar en ik kom uit
Hoofddorp. Als ik niet voor de klas sta, dan doe ik graag aan sporten: hardlopen, tennissen
en in de zomer watersporten. Daarnaast maak ik graag mooie en verre reizen. Het
afgelopen schooljaar ben ik juf geweest van groep 8 op de Klimop en van
groep 8 op Klavertje Vier. Groep 8 is in verschillende opzichten een heel
bijzonder jaar. Zowel voor de leerlingen, ouders als voor de leerkrachten.
Er staat de kinderen een nieuwe start te wachten en dit betekent keuzes
maken. Voor mij als leerkracht is het bijzonder om de leerlingen voor te
kunnen bereiden op de volgende fase in hun leven. Ik heb ontzettend veel
zin in het schooljaar in groep 8 op Klippeholm!

Hallo, ik zal mij even voorstellen. Mijn naam is Danique Overes en ik ben dit jaar nieuw op
Klippeholm. Dit jaar geef ik twee dagen les aan groep 4B. De kop is eraf
en de eerste paar lesdagen zijn geweest. Nu al merk ik wat een fijne
school en fijne groep het is. Ik ben al volop aan het genieten!
Zelf houd ik erg van muziek en muziekles geven, dus als je langs mijn
lokaal wandelt zal je dit vaak horen. Gezelligheid vind ik namelijk erg
belangrijk. Maar hard werken kunnen we ook als de beste!
Ik kijk erg uit naar de rest van dit jaar en hoop er een gezellige en
leerzame tijd van te maken.
Groetjes Danique

Jumbo actie ‘Sparen voor je School’
Vanaf woensdag 7 september kunt u bij Jumbo gaan sparen
voor onze school. Bij elke besteding van € 10,- ontvangt u
een schoolpunt. Deze schoolpunten kunt u toekennen aan
een school van uw keuze. Wij willen u natuurlijk vragen ze
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aan Klippeholm te geven. Van de punten die we ophalen kunnen wij namelijk extra leer- en
spelmaterialen voor de kinderen aanschaffen. Op de website
www.jumbo.com/sparenvoorjeschool kunt u onze school opzoeken en zien wat onze
spaardoelen zijn. Op deze site kunt u de schoolpunten ook direct aan onze school
toekennen. Maar u kunt uw gespaarde punten ook inleveren bij ons op school. In de aula
staat een dropbox waar u of uw kinderen ze in achter kunnen laten.
Hoe meer schoolpunten onze school krijgt, hoe groter het bedrag is dat Klippeholm kan
besteden aan spel- en leermaterialen. De schoolpunten worden van 7 september t/m 11
oktober 2016 uitgegeven bij de deelnemende Jumbo. Actiecodes kunnen worden
geactiveerd t/m uiterlijk 25 oktober 2016.
We willen u bij voorbaat danken voor het meesparen voor onze school!

Wecycle actie
We doen dit schooljaar weer mee 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 1 september t/m 30 november 2016.
De school verzamelt minimaal 75 kleine apparaten.
In week 48 worden de volle dozen opgehaald.
Mochten de dozen eerder vol zijn dan is de actie ook eerder afgelopen en zal er in de
PaperKlip hiervan melding worden gemaakt.
Spelregels voor deze actie
Spelregel 1
Kleine elektrische apparaten en gereedschappen met een stekker of batterij die in
boodschappentas passen.
Hierbij wat voorbeelden: baardtrimmer, blender, citruspers, elektrische deken,
flessenwarmer, haardroger, krultang, keukenmachine, kruimeldief, mixer,
afstandsbediening, cd-speler, radio, tuner, boorhamer incl. accu, schroefmachine incl. accu,
vleesmolen, waterkoker, frituurpan( zonder vet en schoon), labelprinter, navigatiesysteem,
tablet, router, toetsenbord, vast of draagbaar telefoontoestel, zakrekenmachine, elektrisch
speelgoed, tafellamp.
Spelregel 2
De apparaten worden verzameld in een grote kartonnen doos. Deze staat in de aula naast
het podium. Apparaten die niet door de opening passen mogen niet worden ingeleverd.
Wilt u a.u.b. géén apparaten naast de doos of op het podium plaatsen!
Spelregel 3
Vóór het inleveren moeten de restanten uit het apparaat zijn verwijderd, zoals batterijen,
koffiefilters, stofzakken, frituurvet en dergelijke. Geen vochtige apparaten inleveren.
Spelregel 4
Wecycle haalt de (volle) dozen rond week 48 op.
In de bijlage vindt u een uitgebreide lijst met de apparaten die allemaal in de doos mogen en
ook bij de dozen hangt de uitgebreide lijst.
Te grote apparaten en losse apparaten worden niet meegenomen door de chauffeur van
Wecycle.
Een beloning voor school
Nadat de dozen zijn opgehaald, mag de school een beloning kiezen. Afgelopen jaar hebben
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we een serie luisterboeken voor onze nieuwe Bibliotheek kunnen bestellen.
Bij 75 apparaten of meer is er keuze uit:
 Boekenpakket van ca. 8 boeken ( thema naar keuze)
 Digitale camera
 Squala-pakket ( 2x bordspel en verschillende kaartspellen)
 Het Grote Basisschoolspel incl. uitbreidingsset
 Tiptoi-pakket ( 1 stift en 4 boeken)
Bij minder dan 75 apparaten: keuze uit drie boeken van de Kinderboekenweek.
Maar wij gaan er natuurlijk van uit dat we ook dit jaar weer 75 apparaten kunnen
verzamelen.

Wijkfeest Bornholm
Het wijkfeest in Bornholm is dit jaar is op zondag 18 september van 11.00-17.00 uur, de
wijkraad nodigt u dit jaar weer graag uit.
Er zijn weer verschillende activiteiten voor jong en oud.
* de terugkeer van de Paardentram
* muziek, live uitzending van Meer Radio, artiesten
* de jaarlijkse rommelmarkt
* springkussen
* panna voetbal
Dit jaar willen we touwtrekwedstrijden houden tussen straten uit Bornholm. Als er een
straatteam is dan kan de straatploegleider zich aanmelden op:
operations@wijkraadbornholm.nl. Een team mag maximaal bestaan uit 8 personen. We zijn
erg benieuwd welk team het sterkste wordt dit jaar. Aangezien dit een jaarlijks terugkerend
onderdeel van het wijkfeest zal gaan worden, ontvangt het winnende team een
wisselbeker.In het wijkcentrum het Kattegat zijn diverse activiteiten en op de
parkeerplaats bij het Kattegat is een braderie en een kinderzweefmolen.
Locatie:
Skagerrak 196, Hoofddorp
Rond winkelcentrum Skagerhof
Hoofddorp
Wij hopen jullie te zien op het wijkfeest!
Wijkraad Bornholm

Hoofdluiscontrole
Ook dit jaar worden de leerlingen elke eerste woensdag van de maand gecontroleerd
op hoofdluis. Data vindt u in de schoolkalender.

Gevonden voorwerpen
Gevonden voorwerpen worden verzameld in de witte bankjes die bij de
lerarenkamer staan. Dus is uw kind iets kwijt of vergeten? Kijk dan even in de
bankjes. Sieraden, sleutels en brillen worden apart bewaard.

Kledingactie
We gaan dit jaar weer meedoen aan de kledingactie Bag2school. In de week van 4
november en de week van 12 mei zal er weer kleding worden ingezameld.
Uitgebreide informatie volgt nog.

Een natuurspeurtocht voor het hele gezin
Het weekend van 10 en 11 september is Werelderfgoedweekend en Open Monumenten
Weekend. In de Haarlemmermeer opent Het Fort bij Aalsmeer, onderdeel van de Stelling
van Amsterdam, dit weekend ook haar deuren en organiseert een natuurspeurtocht voor
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kinderen. Tijdens deze speurtocht kunnen kinderen op zoek naar bijzondere planten en
dieren in de natuur van en rondom het Fort bij Aalsmeer. Deze leuke en leerzame
natuurspeurtocht wordt verzorgt vanuit de Fortboerderij Dijkzicht op het Fort bij Aalsmeer
op zaterdag 10 en zondag 11 september van 11.30 tot 15.30 uur. Voor deze spannende
speurtocht naar de verborgen schatten in de natuur krijg je opdrachten en hulpmiddelen
mee.
Onderweg verzamel je bijzondere grassen en bloemen, mag je op je rug liggen om te
luisteren naar de vogels, verzamel je watermonsters, en nog veel meer.
Een speurtocht voor het hele gezin!
Fort bij Aalsmeer (Aalsmeerderbrug)
Aalsmeerderdijk 460
1436 BM Aalsmeerderbrug
Vakantierooster schooljaar 2016-2017
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie (incl. Koningsdag)
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

15-10-2016 t/m 23-10-2016
24-12-2016 t/m 08-01-2017
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

Studiedagen schooljaar 2016-2017
Vrijdag
Donderdag
Dinsdag

14 oktober 2016
6 april 2017
20 juni 2017

Continurooster*
Vrijdag
* groepen 1/2
* groepen 3 t/m 8

23 december
8.30 uur tot 11.45 uur
8.30 uur tot 14.00 uur
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