
 

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

20 mei 2021 

Van Juf Suzanne 
Fijn dat je er bent! 

Beste ouders, 

 

We hopen dat iedereen genoten heeft van een rustige meivakantie en fijn Hemelvaartsweekend. We 

zijn klaar voor de laatste periode school tot de zomervakantie!  

 
Vorige keer vertelde ik over het extra geld vanuit de overheid, het zogeheten Nationaal Programma 

Onderwijs. Op dit moment zijn wij een scan aan het invullen waarin we onze bevindingen zetten van 

alle resultaten en observaties van onze groepen leerlingen. Daarin opgenomen de opvallendheden,  

successen, belemmeringen en kansen. Begin juni zal deze af zijn en beginnen we met het invullen 

van de 'menukaart', vorige week gepresenteerd door het ministerie. De beloofde gelden hebben wij 

opgenomen in onze formatie en materialen, zodat we ook daadwerkelijk volgend jaar de tijd en 

ruimte hebben om uit te voeren. Uiteraard houden wij u op de hoogte. 

 

Op dit moment zijn er geen vastgestelde Corona gevallen, kunnen alle medewerkers (vrijwillig) 

zelftesten doen (als zij geen klachten hebben) of een sneltest (als zij wel klachten hebben). Het 

aantal leerlingen dat uit voorzorg thuis is, is sterk verminderd. Wij hanteren voorlopig nog steeds 

alle maatregelen, zodat de continuïteit van het onderwijs zo goed mogelijk kan worden 

gewaarborgd. 

 

Na afloop van de laatste periode van onderwijs op afstand hebben wij een enquête uitgezet. Het 

doel van deze enquête was het ontvangen van tips en tops over deze bijzondere onderwijsperiode. 

U heeft de enquête in grote getalen ingevuld, heel veel dank hiervoor. De uitkomsten zijn inmiddels 

geanalyseerd. We willen graag per onderwijsteam een punt met u delen waar u als ouder het meest 

tevreden over was en een punt dat we als aandachtspunt meenemen voor een eventuele volgende 

periode onderwijs op afstand.  
Groepen 1-2: Het verdelen van de kleutergroepen in kleinere groepjes is als zeer positief ervaren. U 

heeft ons als tip meegegeven om bij een volgende periode van onderwijs op afstand meer werk mee 

te geven op het gebied van beeldende vorming, met materialen vanuit school. 
Groepen 3-4: In onderwijsteam 3-4 is het organiseren van het onderwijs op afstand in kleine 

groepjes als positief ervaren. Het onderwijsteam denkt na over welke manier ze u als ouder een nog 

beter beeld/nog meer inzicht kunnen geven in wat ze gedurende een schooldag doen en welke 

doelen centraal staan. 
Groepen 5-6: In dit onderwijsteam was het uitbreiden van de online momenten (van 1 naar 2 per 

dag) het meest genoemde positieve punt. Als tip is meegenomen om, in het geval van nog een 

periode onderwijs op afstand, boeken uit de schoolbibliotheek mee naar huis te geven om het lezen 

thuis te bevorderen.  
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Groepen 7-8: In dit onderwijsteam was het uitbreiden van de online momenten (van 1 naar 2 per 

dag) ook een positief punt volgens veel ouders. Als tip is meegegeven dat er vaker in kleinere 

groepjes gewerkt zou kunnen gaan worden. 

 

Voor alle gezinnen die te maken hebben met Corona of de gevolgen daarvan, heel veel sterkte, we 

denken aan jullie en leven mee. Laten we nog even volhouden met elkaar! 

 

Gezondheid gewenst, fijne Pinksteren en met vriendelijke groet, 

 

Suzanne Hellings 

Directeur RKBS Klippeholm 
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Schoolfotograaf 

Op donderdag 3 juni komt de schoolfotograaf langs op school. Zie de brief in de bijlage voor meer 

informatie.  

Vakantierooster 2021-2022  

In 2022 wordt ook een studiedag Meer Primair georganiseerd. De datum voor deze studiedag wordt 

nog nader bepaald.  

 

Herfstvakantie 16.10.2021 t/m 24.10.2021  

Kerstvakantie 25.12.2021 t/m 09.01.2022  

Voorjaarsvakantie 19.02.2022 t/m 27.02.2022  

Goede vrijdag 15.04.2022  

Pasen 16.04.2022 t/m 18.04.2022  

Koningsdag 27.04.2022  

Meivakantie 23.04.2022 t/m 08.05.2022  

Hemelvaart 26.05.2022 t/m 29.05.2022  

Pinksteren 04.06.2022 t/m 06.06.2022  

Zomervakantie 16.07.2022 t/m 28.08.2022 

 

Bijlagen: 

Webinair gemist? Stress bij pubers!? 
 
GGD Kenemmerland. Doe de tekencheck 
 
GGDFlits Corona Kilo's 
 

Hieronder vindt u het vakantierooster voor het  

Schooljaar 2020-2021 

Vakantierooster schooljaar 2020-2021 

Pinksteren                                                  23-05-2021 t/m 24-05-2021 

Zomervakantie                                          10-07-2021 t/m 22-08-2021 


