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21 januari 2021 

Van Juf Suzanne 
Fijn dat je er bent! 

Beste ouders en leerlingen,  
 
En zo zit de eerste week van de verlenging er al bijna op en is het onderwijs op afstand voorlopig nog 
een feit. Vorige week heb ik geprobeerd een hart onder de riem te steken door complimenten, 
bemoediging en tips te geven, ik blijf zeggen: Houd vol! En zoek ons op als er vragen zijn, we zijn er 
voor ondersteuning en een luisterend oor wanneer het even lastig is. 
 
Bijgevoegd een brief van onze werkgever Meer Primair, graag hiervoor uw aandacht. 
Daarnaast een GGDflits, dit keer met informatie voor ouders en kinderen over corona moeheid en 

hoe kun je met je kind over corona praten. Ook is er informatie voor kinderen zelf. 
Daarnaast biedt het Centrum voor jeugd en gezin Haarlemmermeer gratis webinars aan, die ouders 

op een eigen tijdstip kunnen kijken. De onderwerpen zijn: 

1.      Beter meewerken en luisteren 

2.      Meer contact en verbinding 

3.      Omgaan met pittige emoties 

4.      Rustiger en gezelliger de lockdown door 

Graag deel ik nogmaals de volgende afbeelding: 

 

In deze week van De Nationale Voorleesdagen mijn persoonlijke tip:  
De Nederlandse versie van het boek: De jongen, de mol, de vos en het paard (van Charlie Mackesy). 

Prachtige illustraties en tekst om met elkaar te bekijken en te bespreken. 

Vriendelijke groet en gezondheid gewenst, 

Suzanne Hellings 

 

Directeur RKBS Klippeholm 
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Even voorstellen... 

Hierbij wil ik mij graag aan jullie voorstellen. Mijn naam is Deniece de Soet, 33 jaar 

en ik woon in Kudelstaart. Hier woon ik met mijn man Martin, mijn dochtertje Noa (5 jaar) en 

zoontje Dean (1 jaar). Ik ben begin januari gestart als leerkracht voor de instroomgroep (1D). Ik heb 

de Pabo afgerond en ik ben werkzaam geweest als invalkracht in het onderwijs. Hiervoor heb ik 10 

jaar gewerkt in de kinderopvang.  

Een gek begin zo met de lockdown nog in volle gang, maar hopelijk is dit van korte duur. Ik kan niet 

wachten om te starten op de groep. Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag en vrijdag. Ik vind het 

belangrijk dat kinderen zich veilig voelen op de groep en dat ze met plezier naar school gaan. Juist 

voor de kinderen die net 4 zijn geworden, is de grote school natuurlijk erg spannend.  

In mijn vrije tijd ben ik in de zomermaanden vaak te vinden in Zandvoort, waar wij een strandhuisje 

hebben. In de wintermaanden vinden wij het heerlijk om te wandelen en te fietsen. Ik hoop jullie 

snel op school te zien! 

Klippeholm logo speurtocht 

Door de verlenging van de lockdown blijft de school helaas langer dicht. De logo speurtocht wordt 

met een week verlengd. Wij ontvangen graag het invulformulier voorzien van naam uiterlijk op 

donderdag 28 januari in de brievenbus van Klippeholm.  

Tip: Hét Middagprogramma by Heutink 

 
 
Schoolleverancier Heutink organiseert tijdens de lockdown periode ‘Hét Middagprogramma’. Zij 

bieden ’s middags een online programma aan waar door middel van online activiteitenblokken 

verschillende activiteiten worden aangeboden voor kinderen vanaf ongeveer groep 3/4 tot en met 

groep 8. Kinderen kunnen aan de slag met maken, bewegen, vragen, weten, ontdekken en meer, 

samen met gave gasten.  

Vanaf ongeveer 13.30 uur heeft Heutink een livestream waarin de verschillende onderdelen 

afwisselend worden aangeboden.  
Natuurlijk is dit geen verplichting, maar wel een leuke tip voor een leuke besteding op een 

(regenachtige) middag.  

Voor meer informatie klik hier. 

https://heutink.lpages.co/het-middagprogramma-ouders/
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Bijlagen: 
Ouderinfo Voorlezen 
Thuis elke dag voorlezen draagt bij aan de taalontwikkeling van uw kind. 

 
Bibliotheek Haarlemmermeer 
Nationale voorleesdagen 20 t/m 30 januari: 
Dit jaar anders dan normaal, maar ook online besteden we hier aandacht aan. 
Zie de bijlage voor verdere informatie en tips. 
 

Voorleesboeken- en luistertips 

Tips voor leuke voorleesverhalen en luisterboeken. 

 
Aanbod gezinnen  
Ondersteuning voor gezinnen door MeerWaarde.  
 

 
 
 
 

Hieronder vindt u het vakantierooster, studiedagen en didactische dagen voor het  

Schooljaar 2020-2021 

Vakantierooster schooljaar 2020-2021 

Voorjaarsvakantie                                     20-02-2021 t/m 28-02-2021 
Goede vrijdag                                             02-04-2021 
Pasen                                                           03-04-2021 t/m 05-04-2021 
Koningsdag                                                 27-04-2021 
Meivakantie                                               26-04-2021 t/m 09-05-2021 
Hemelvaart                                                13-05-2021 t/m 14-05-2021 
Pinksteren                                                  23-05-2021 t/m 24-05-2021 
Zomervakantie                                          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 


