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21 juni 2018 

Belangrijke data juni en juli 2018      
  22 juni:  sportdag 
  28 juni:  reservedatum sportdag 
    4 juli:  hoofdluiscontrole 

 10 juli:  leerlingen gaan kijken bij hun nieuwe leerkracht 
 11 juli:  leerlingen groep 2 gaan extra kijken in groep 3 

               16 juli:  rapport mee 
16 juli:  afscheidsavond groep 8A 

          17 juli:  afscheidsavond groep 8B 
          20 juli:  alle leerlingen om 11.45 uur vrij 
               23 juli:  begin zomervakantie 
 

Eerste Heilige Communie 
Zondag 10 juni hebben Eliète van Bentem en Colinn Schoenmakers, beiden uit groep 4b, hun 
eerste Heilige Communie gedaan. Deze deelname werd feestelijk gevierd in de 
Joannnes de Doperkerk in Hoofddorp.  
Na afloop van de viering werden zij gefeliciteerd door hun ouders, familie en de 
juf Herma en Mar. Ook was er voor beide communicanten een presentje 
van  Klippeholm.   
De Eerste Heilige Communie is één van de drie stappen in de inwijding van het 
Katholieke geloof.  
 

Klippeholm in ontwikkeling 
Afgelopen schooljaar zijn 3 leerkrachten en de directeur gestart met een masteropleiding 
waarin zij worden opgeleid tot begeleiders van transities (transitie is een overgang of 
diepgaande verandering). Naast de vele persoonlijke ontwikkelingen die zij als ‘student’ 
doormaken, heeft dit ook geleid tot twee transitievragen voor de Klippeholm. 
 
De eerste vraag is gericht op de visie van Klippeholm waarbij de school komend jaar de tijd 
en ruimte neemt om na te denken over wat een leerling in de 21ste eeuw van zijn onderwijs 
mag verwachten zodat hij/zij succesvol kan zijn in een veranderende wereld. Of beter 
gezegd, hoe moet het onderwijs zijn ingericht om elk kind optimaal te laten ontwikkelen 
zodat het een goede (wereld)burger wordt en zijn talent kan inzetten in beroepen die wij nu 
nog niet kennen. Een moeilijk maar ook zeer interessant  vraagstuk, die we volgend jaar 
durven te onderzoeken. 
Het tweede transitievraagstuk gaat meer over de schoolorganisatie zelf. Waar dient een 
professioneel team aan te voldoen om optimaal onderwijs te versterken? Een vraag die 
wellicht iets verder van u als ouder af lijkt te staan maar wel van essentieel belang is. Het 
team is immers het vliegwiel binnen het onderwijs voor alle leerlingen op een school. Hoe 
professioneler en sterker een team, des te gelukkiger de leerlingen zijn. Gelukkig zijn we al 
een heel eind onderweg, maar wij geloven in een leven lang leren voor zowel de leerlingen 
maar zeker ook voor alle teamleden op Klippeholm. 
 
Om bovenstaande vraagstukken te beantwoorden zal de school hierover veel in overleg met 
elkaar gaan, maar ook u als ouders hierbij willen betrekken. Mocht u het bij voorbaat al 
interessant vinden om betrokken te zijn in dit proces dan horen via dat graag via 
directie@klippeholm.nl 

mailto:directie@klippeholm.nl
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Groepsindeling  
Het einde van het schooljaar komt snel dichterbij. Dat betekent dat er ook hard gewerkt 
wordt aan de groepsindeling voor het komend schooljaar. Binnen Meer Primair is de 
afspraak gemaakt, dat alle scholen tegelijkertijd de indeling bekend maken aan hun ouders. 
Dit jaar is dat gepland op donderdag 28 juni ’18. Om daarbij te voldoen aan de 
privacywetgeving worden op de leerlingenlijsten alleen de voornaam en eerste letter van de 
achternaam gebruikt. U krijgt ook alleen een lijst met namen voor het betreffende leerjaar. 
Andere leerlingenlijsten met meer gegevens worden dan ook niet meer verstrekt. Het is aan 
ouders zelf om deze informatie onderling uit te wisselen. 
 
 

 
GGDFlits Zindelijkheid               
Weet u dat bedplassen veel voorkomt bij kinderen. Zeker één op de 6 kinderen van 6 jaar is 
’s nachts nog niet droog. Bij kinderen van 9 jaar geldt dat voor één op de 15 kinderen. 
Bedplassen kan voor zowel ouders of verzorgers als voor het kind vervelend zijn  
Gelukkig is er wat aan te doen, lees hier meer over bedplassen en over zindelijkheid.  
 
Bij vragen of zorgen kunt u altijd een afspraak maken met de jeugdverpleegkundige 
verbonden aan de school van uw kind. Dit kan via 023 7891777 op werkdagen van 8.30 - 
12.30 en 13.00 - 17.00  
 

Summer Partydisco in ’t Kattegat 
Op vrijdag 13 juli is er Summer Partydisco in wijkcentrum ’t Kattegat.  
Voor de groepen 3 t/m 8 van 19.00 uur tot 21.00 uur  
Het kind met de mooiste outfit wint een prijs! 
Entree € 1,50 ( incl. één limonadedrankje).  
Consumpties apart verkrijgbaar. 
Muziek o.l.v. DJ Niels. 
 

Kinderactiviteitenweek in ’t Kattegat 

In de week van 23 juli t/m 27 juli 2018 wordt in wijkcentrum ’t Kattegat een  
activiteitenweek voor kinderen georganiseerd. 
Een week vol leuke activiteiten, o.a.: cup cakes maken, knutselen, sjoelen,  
E-gamen, timmeren, rad van avontuur, trampoline, dierenambulance, darten,  
Meerdance en Playbackdisco, voor jongens en meisjes van 6 t/m 12 jaar  
(4-5 jarigen onder begeleiding).  
Voorinschrijving verplicht bij ’t Kattegat (vol is vol). Minimaal 24 uur van tevoren 
(voor maandag 23 juli: uiterlijk vrijdag 20 juli vóór 13.00 uur). 
Entree: € 3,50 (incl. lunch, ijs en popcorn). 
Tijd:       10.00 uur tot 16.00 uur 
Waar:    Wijkcentrum ’t Kattegat 
 Skagerrak 328 
 2133 DX  Hoofddorp   
 
Vakantierooster schooljaar 2017-2018 
Zomervakantie   21 juli t/m 2 september 2018* 
    *20-07-2018 zijn de leerlingen ’s middags vrij  
Vakantierooster schooljaar 2018-2019 
Hieronder vindt u het vakantierooster voor het schooljaar 2018-2019. Studiedagen voor schooljaar 
2018-2019 volgen nog.  

 

https://www.ggdkennemerland.nl/-/media/ggdwebsites-2016/documenten/jgz/opvoedinformatie/infotekst-bedplassen-april-2018.ashx?la=nl-nl
https://www.ggdkennemerland.nl/-/media/ggdwebsites-2016/documenten/jgz/opvoedinformatie/folder_zindelijkheid_ouders_en_ko_digi_def.ashx?la=nl-nl
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Herfstvakantie   20-10-2018 t/m  28-10-2018 
Kerstvakantie   22-12-2018 t/m  06-01-2019 
Voorjaarsvakantie  16-02-2019 t/m  24-02-2019 
Goede vrijdag   19-04-2019 
Pasen    20-04-2019 t/m 22-04-2019 
Koningsdag   27-04-2019 
Meivakantie   19-04-2019 t/m 05-05-2019 
Hemelvaart   30-05-2019 
Pinksteren   09-06-2019 t/m 10-06-2019 
Zomervakantie   13-07-2019 t/m 25-08-2019 
 


