20 november 2020

Van Juf Suzanne
Fijn dat je er bent!
Beste ouders en kinderen,
De Sintperiode is in volle gang. Ook al werkt de goedheiligman vanuit huis, af en toe is hij in de buurt
met zijn Pieten. Je zult het bijna niet geloven, maar dan slaapt hij dus bij ons op school! Op de gang
van groep 1/2 staat zijn bed, zó bijzonder. De rommelpieten kwamen ook langs, ook al had ik ze
gevraagd het netjes te houden, de leerlingen moesten toch nog wel één en ander opruimen. De
oudervereniging Pieten hebben ervoor gezorgd dat onze school er prachtig uitziet, hartelijk dank.
Verderop in deze PaperKlip nog wat aanvullende informatie over 5 december.
Er wordt ook hard gewerkt aan een Coronaproof kerstdiner en online kerstviering. Hierover wordt u
volgende week geïnformeerd in een speciale PaperKlip Kersteditie.
Bijgevoegd aan de mail van deze PaperKlip aparte informatie over de enquête schooltijden, graag
hiervoor uw aandacht.
Op het plein tussen onze school en Vesterhavet staat sinds een aantal weken een geel bord met ‘1,5
meter’ i.v.m. het afstand houden. Fijn dat we ook hierdoor een stukje bewustwording zien in deze
tijd. Mocht het even (onbewust) niet lukken, dan kunt u elkaar wellicht vriendelijk aanspreken.
Alvast bedankt!
Een lieve groet en gezondheid gewenst,
Suzanne Hellings
Directeur RKBS Klippeholm
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Gezonde school
Onze school heeft in 2020 het vignet Gezonde School op het themagebied sport en bewegen
behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de
kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn dan ook trots op dit behaalde
resultaat! Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris
klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit
vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere
schoolprestaties en minder schooluitval.
Het volgende vignet wat wij als school willen behalen, is op het themagebied voeding. Als school
vinden wij een gezonde levensstijl belangrijk en wij willen daar ook een bijdrage aan leveren.
We zijn al een fruitschool wat betekent dat de leerlingen iedere dag fruit eten op school. Daarnaast
stimuleren wij onze leerlingen om water te drinken, doet u met ons mee?
Nu we allemaal op school lunchen zien we mooi gevulde lunchboxen voorbijkomen. Graag zien we
hier een gezonde lunch in en wij vragen u om koek/snoep thuis te laten. Wilt u ideeën voor een
leuke, lekkere en gezonde lunch? Kijk dan eens op de website: https://www.oermensjes.nl/10ideeen-voor-een-gezonde-school-lunch/

Sinterklaas
Op 14 november was het dan eindelijk zover! Sinterklaas en zijn Pieten zijn aangekomen en wat was
het ook dit jaar weer een leuke intocht. Op school volgen wij het NTR Sinterklaasjournaal en het is
elke keer weer afwachten wat Sint en de Pieten hebben meegemaakt. Wellicht heeft u van uw zoon
en/of dochter gehoord dat Rommelpiet in de klas is geweest of dat ze Sinterklaasbingo hebben
gespeeld, hoe dan ook er wordt veel aandacht aan Sint op school besteed! De school ziet er weer
mooi uit, dankzij de oudervereniging die op dinsdag 17 november na schooltijd de school in Sintsfeer
heeft gebracht. Hieronder ziet u de Sinterklaasplanning, inmiddels hebben de groepen 5 t/m 8
lootjes getrokken en de leerlingen zijn druk bezig met het bedenken en maken van hun surprises, wij
zijn erg benieuwd naar alle creaties!
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Sinterklaasnieuws van de burgemeester:
De burgemeester van gemeente Haarlemmermeer laat weten dat er vanaf maandag 16 november
een echt Haarlemmermeers Sinterklaas-avontuur via Facebook, Instagram, Tiktok en YouTube wordt
aangeboden. Kijken jullie ook mee? De volgende uitzendingen staan nog gepland: maandag 23
november, donderdag 26 november, maandag 30 november en donderdag 3 december. Elke keer
om 16.00 uur.

Even voorstellen onze nieuwe onderwijsassistent
Mijn naam is Lara Post en ik ben 28 jaar oud. Ik woon in Woerden samen met mijn vriend en hond.
Maandag 16 november heb ik mijn eerste werkdag gehad als onderwijsassistent.
Mijn werkdagen zijn maandag tot en met donderdag en ik ga alle
onderwijsteams ondersteunen en helpen waar nodig is.
In 2013 ben ik afgestudeerd als onderwijsassistent in Beverwijk, ik heb ook nog
een jaar de Pabo gedaan, maar deze helaas niet af kunnen maken. Daarna ben ik
een korte periode werkzaam geweest op basisschool de Panta Rhei. De
afgelopen 6 jaar heb ik gewerkt als pedagogisch medewerker bij Kindergarden
Heemstede, op de babygroep. Hier heb ik altijd met veel plezier gewerkt, maar ik
was toe aan een nieuwe uitdaging. In mijn vrije tijd ben ik vaak met mijn
vriendinnen, of ik wandel lekker met de hond. Ik heb heel veel zin om aan de slag
te gaan en hoop u snel te kunnen ontmoeten.

Bijlagen:
Enquête schooltijden
Informatie over de enquête schooltijden.

GGD-flits
Het coronavirus heeft invloed op vakanties, feestdagen, het vieren van verjaardagen en andere
gezamenlijke activiteiten. Het dagelijks leven is veranderd en beïnvloed hoe jaarlijkse
feestelijkheden eruitzien. In de bijlage leest u tips over hoe u de komende feestdagen in coronatijd
kunt vieren.

Jeugdtheater
De theaters mogen weer open voor maximaal 30 personen. In de bijlage leest u wat er
mogelijkheden is bij het jeugdtheater.
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Hieronder vindt u het vakantierooster, studiedagen en didactische dagen voor het

Schooljaar 2020-2021
Vakantierooster schooljaar 2020-2021
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag
Pasen
Koningsdag
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

19-12-2020 t/m 03-01-2021
20-02-2021 t/m 28-02-2021
02-04-2021
03-04-2021 t/m 05-04-2021
27-04-2021
26-04-2021 t/m 09-05-2021
13-05-2021 t/m 14-05-2021
22-05-2021 t/m 24-05-2021
10-07-2021 t/m 22-08-2021
Studie en didactische dagen (leerlingen vrij)

Studiedagen schooljaar 2020-2021
Maandag
1 maart 2021
Dinsdag
6 april 2021
Woensdag
2 juni 2021
Didactische dagen schooljaar 2020-2021
Vrijdag
19 februari 2021
Maandag
7 juni 2021

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

