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school versieren voor Sinterklaas

Mededeling Oudervereniging
Op 4 oktober aanstaande vindt de Algemene Ledenvergadering plaats. Vanaf 19.45 uur zijn
de deuren van school open en bent u welkom op de Klippeholm!
Om 20.00 uur start de ledenvergadering.
Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
 financieel verslag vorig schooljaar
 begroting huidig schooljaar
 vaststellen van de ouderbijdrage
 decharge van het bestuur
 benoeming nieuwe OV-leden
 benoeming leden kascommissie.
De begroting 2017-2018 is als bijlage toegevoegd.

Studiedag wordt stakingsdag
Dinsdag 5 september jl. hebben de vakbonden, waaronder de AOB, CNV Onderwijs, AVS en
de PO-Raad, voor donderdag 5 oktober een stakingsactie van een dag aangekondigd. Naast
Meer Primair hebben ook de andere schoolbesturen uit de Haarlemmermeer laten weten
dat in verband met deze staking de deuren van de scholen voor ouders en kinderen deze dag
gesloten blijven. In de bijlage vindt u meer informatie over waarom wij precies staken. In de
jaarkalender heeft u al kunnen lezen dat 5 oktober voor Klippeholm als studiedag gepland
stond en dit was dus al een vrije dag voor de kinderen. Voor u verandert er dus niks. De
studiedag van de leerkrachten van Klippeholm zal op 5 oktober echter wel een andere
invulling krijgen in verband met de staking. Een groep leerkrachten reist die dag af naar
Den Haag om de stakingsmanifestatie in het Zuiderpark bij te wonen. De leerkrachten die
niet naar Den Haag gaan, geven op school invulling aan de stakingsdag. We willen er op 5
oktober met elkaar een inspirerende dag van maken waarin we naast het belangrijke signaal
dat we voor de toekomst willen afgeven, ook de nadruk ligt op de positieve aspecten van het
prachtige beroep van leerkracht. In de bijlage treft u een brief van de gezamenlijke
schoolbesturen van de Haarlemmermeer.

Klippeholm in Ontwikkeling- 3TO
Dit schooljaar zijn een aantal collega’s op dinsdag niet op school aanwezig, maar volgen zij
samen 3TO. De afkorting 3TO staat voor Teammaster Transitie in Onderwijs met
Technologie. Deze tweejarige masteropleiding wordt gevolgd door Meester Bas, Meester
Dennis, Juf Linda K. en meester Paul. In deze twee jaar zullen zij zich bezig houden met
verschillende vraagstukken. De wereld om ons heen verandert snel, maar het onderwijs
verandert daar niet (snel genoeg) in mee. Als school willen wij onderzoeken hoe wij het best
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aan kunnen sluiten bij deze snel veranderende maatschappij. Niet alleen nu, maar ook in de
toekomst.
Wij zijn deze opleiding met veel enthousiasme en nieuwsgierigheid gestart en zijn erg
benieuwd naar wat het Klippeholm te bieden heeft.
Bent u ook nieuwsgierig geworden? Kijk dan eens naar deze infographic met nog meer
informatie over 3TO: https://www.youtube.com/watch?v=RhHggI7b1lw

Klippeholm in ontwikkeling
Aan het begin van het schooljaar heeft u kunnen lezen dat Klippeholm actief inzet op het
nog verder versterken van de ouderbetrokkenheid op onze school. Het afgelopen jaar
hebben we daar onderzoek naar gedaan d.m.v. een pilot in vier groepen verspreid over de
leerjaren. Een onderdeel daarvan was een enquête voor ouders uit de betrokken
pilotgroepen. Ook de parallelgroepen van deze pilotgroepen zijn ter controle bevraagd.
Graag delen wij met u de uitkomst van deze enquêtes. Hieronder ziet u de uitslagen (4puntschaal) voor zowel de pilot- als de controlegroep.
Vraag
Cijfer
Cijfer
pilotgroep
controlegroep
De leerkracht is goed benaderbaar
3.8
3.8
De leerkracht luistert aandachtig
3.8
3.7
De leerkracht maakt voldoende tijd voor me vrij
3.7
3.7
De leerkracht geeft me het gevoel iets met mijn
3.5
3.6
informatie te doen
De leerkracht begrijpt mijn kind
3.5
3.5
Ik heb als ouder vertrouwen in de leerkracht
3.8
3.7
Ik als ouder probeer de leerkracht en zijn
3.6
3.6
handelen te begrijpen
Ik als ouder voel me (mede)verantwoordelijk voor 3.3
3.4
hoe het gaat in de groep van mijn kind
Ik als ouder ben tevreden over de kwaliteit van
3.7
3.7
het oudergesprek
Ik als ouder ben tevreden over de frequentie van n.v.t.
3.3
de oudergesprekken
Ik als ouder voel me vrij om een afspraak met de
n.v.t.
3.8
leerkracht te maken buiten de regulieren
gesprekken om.
In zijn algemeenheid zijn er de volgende conclusies te trekken:
 Ongeveer 70 tot 75% van de ouders heeft gereageerd door de enquête in te vullen
 De ouders zijn tevreden tot zeer tevreden over het contact binnen de kerntriade,
zowel binnen als buiten de pilotgroepen. Een groot compliment aan ouders en
leerkrachten omdat dit niet vanzelfsprekend is in onderwijsland.
 In de uitslag zijn er nauwelijks verschillen tussen de pilot- en de controlegroepen. Er
is dus geen noodzaak om tot ander beleid te komen. Wel heeft school de ambitie
om sterker te investeren in de relatie met haar ouders in het belang van het kind.
 Uit de open vragen is op te maken dat ouders uit de pilotgroepen gemiddeld
tevreden tot zeer tevreden zijn over de vier uitgeprobeerde beleidswijzigingen:
o Startgesprekken aan het begin van het jaar.
o Alle oudergesprekken met leerlingen erbij voeren.
o Kennismakingsmoment met ouders en leerlingen aan het begin van het jaar
om elkaar beter te leren kennen.
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Gesprekkencyclus op maat, geen vast gespreksavonden gepland in het jaar
maar elkaar ontmoeten wanneer daar behoefte aan is.
Om u volledig te informeren over het beleid over ouderbetrokkenheid is het complete
beleidsstuk, dat onlangs ook in de MR is vastgesteld, als bijlage bij de PaperKlip opgenomen.
Veel leesplezier toegewenst!

Open Podium
In de schoolkalender staat het Open podium voor de groepen ½ A, ½ C, 4A en 6A gepland op
11 oktober, maar in verband met de Kinderboekenweek is deze verplaatst naar 18 oktober.
De ouders van de betreffende groepen ontvangen van de leerkracht van hun kind verdere
informatie.

Gezocht:
Ouders die willen meedenken over de identiteitsvraagstukken van school
Klippeholm is een school met een Katholieke grondslag, maar wat betekent dat anno 2017?
Welke kernwaarden willen we onze leerlingen meegeven? Hoe belangrijk is de religieuze
taak van school? Hoe zien ouders ons als school en wat verwachten zij m.b.t. religieuze
vraagstukken?
Kortom wie zijn wij en wat willen we dat onze leerlingen daarvan meekrijgen.
Heeft dit onderwerp uw interesse en wilt u komend jaar meedenken, Klippeholm gaat dan
graag het gesprek met u aan. Verwacht een interactieve werkgroep die bestaat uit enkele
ouders, leerkrachten, de directie en een professionele identiteitsbegeleider die meerdere
keren komend schooljaar bijeenkomen.
Voor meer informatie of opgeven als werkgroeplid identiteit kunt u zich richten tot de
directeur via directie@klippeholm.nl of gewoon even langslopen.

Boekenmarkt
Van 4 tot en met 15 oktober vindt de Kinderboekenweek plaats. Het thema van de
Kinderboekenweek is ‘Gruwelijk Eng!’. Op Klippeholm vinden er gedurende deze dagen in de
groepen verschillende activiteiten plaats rondom dit thema.
In het kader van de Kinderboekenweek wordt er op woensdagmiddag 11 oktober tussen
12.00 en 13.00 uur in de aula van Klippeholm een boekenmarkt georganiseerd. Voor een
klein prijsje kunnen de kinderen mooie, leuke, spannende of grappige boeken kopen.
Heeft u thuis nog kinderboeken liggen die verkocht mogen worden tijdens de boekenmarkt?
Vanaf maandag 25 september tot en met maandag 9 oktober kunnen de boeken worden
ingeleverd in de daarvoor bestemde kratten op het podium in de aula. Het is natuurlijk de
bedoeling dat er kinderboeken ingeleverd worden, die nog in prima staat verkeren.
Bij de groepen 6, in de Vesterhavet, staat een krat in de klas van juf Maryam en juf Karin
waar de boeken in verzameld mogen worden.

Sparen voor de schoolbibliotheek
Van 4 t/m 15 oktober a.s. vindt de Kinderboekenweek plaats. Bruna wil graag samen met
ouders en scholen het lezen stimuleren en dat begint bij kinderen. Daarom organiseert
Bruna tijdens de Kinderboekenweek een jaarlijks terugkerende scholenactie. Een mooie
manier om onze schoolbibliotheek verder uit te breiden.
Hoe werkt sparen voor de schoolbieb?
 Ouders kopen tijdens de Kinderboekenweek een kinderboek bij Bruna en leveren de
kassabon in op school.
 De school verzamelt alle kassabonnen tijdens de actieperiode van 4 t/m 15 oktober
2017.
Klippeholm mag voor 20% van het totaalbedrag nieuwe kinderboeken uitzoeken voor de
schoolbibliotheek.
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U helpt toch ook mee om de bibliotheek verder uit te kunnen breiden? De kassabonnen
kunnen worden ingeleverd bij de leerkracht van uw kind. Alvast bedankt!

Wecycle actie
Het gaat goed met de actie! Er zijn al redelijk wat apparaten ingeleverd. Nog even in het kort
wat de Wecycle actie precies inhoudt.
Wecycle houdt ieder jaar een landelijke inzamelactie met basisscholen. Door deze actie
leren kinderen apparaten apart te houden en in te leveren. Zo helpen de kinderen het milieu
en verdienen ze een mooi cadeau voor de school.
Spelregels voor deze actie:
 Kleine elektrische apparaten en gereedschappen met een stekker of batterij die in
een boodschappentas passen mogen worden ingeleverd.
 De apparaten worden verzameld in een grote kartonnen dozen. Deze staan in de
aula naast de blauwe kast. Apparaten die niet door de opening van de doos passen
mogen niet worden ingeleverd. Te grote apparaten en losse apparaten worden niet
meegenomen door de chauffeur van Wecycle. Wilt u a.u.b. géén apparaten naast
de dozen plaatsen.
 Vóór het inleveren moeten de restanten uit het apparaat zijn verwijderd, zoals
batterijen, koffiefilters, stofzakken, frituurvet en dergelijke. Geen vochtige
apparaten inleveren.
Het inleveren kan nog tot half november 2017. Dus mocht u nog een klein elektrisch
apparaat hebben dat niet meer werkt dan kunt u deze in de doos doen die in de aula staat.
Het apparaat moet wel door de opening van de doos passen.

GGD Flits
Kleurenblind… we hebben er allemaal wel van gehoord maar daar blijft het vaak bij. Als
iemand kleurenblind is kan men vaak prima zien maar het onderscheiden van kleuren is
lastig. Vanaf de leeftijd van ongeveer 7 jaar kunnen kinderen getest worden op
kleurenblindheid. Wilt u meer over dit onderwerp weten kijkt u dan eens op
http://www.ggdkennemerland.nl/jeugd/opvoedinformatie.aspx

Zwemvierdaagse
Doe jij ook mee aan de Nationale Zwem4daagse in het SKWA?
In de herfstvakantie organiseren ZPCH en de Watervrienden voor de vierde keer de
Nationale Zwemvierdaagse. Van 23 tot en met 26 oktober kun je elke avond weer je
baantjes zwemmen. Je zwemt per avond een afstand van 500 of 1000 meter.
Ben je jonger dan 10 jaar of heb je een beperking dan is 250 meter voldoende. Als beloning
voor deze prestatie krijg iedereen op de laatste dag een medaille. De zwem4daagse is een
leuke, sportieve activiteit om samen met je vriendjes, familie of klasgenoten aan mee te
doen. Je moet wel minimaal in bezit zijn van je A-diploma. Er kan gezwommen worden van
18.00 tot 20.00 uur. Starten kan tot 19.30 uur.
De kosten zijn € 7,50 bij voorinschrijving en € 10,00 als je op 23 oktober inschrijft.
Wil je meedoen, geeft je dan op via www.zpch.zwem4daagse.nl
Datum:
23 – 26 oktober 2017
Tijd:
18.00 – 20.00 uur
Locatie: Sportcomplex Koning Willem-Alexander
Kosten: € 7,50 (voorinschrijving)
Vakantierooster schooljaar 2017-2018
Herfstvakantie
21 oktober t/m 29 oktober 2017
Kerstvakantie
23 december 2017 t/m 7 januari 2018
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Voorjaarsvakantie
Meivakantie
Pinkstervakantie
Zomervakantie

24 februari t/m 4 maart 2018
28 april t/m 13 mei 2018
21 mei 2018
21 juli t/m 2 september 2018*
*20-07-2017 zijn de leerlingen ’s middags vrij

Studiedagen schooljaar 2017-2108
Donderdag
5 oktober(Meer Primair dag)
Maandag
30 oktober
Dinsdag
3 april
Woensdag
4 april
Vrijdag
1 juni
Continurooster
Dinsdag
Voor de groepen 1 t/m 8
Vrijdag
Voor de groepen 1/2
Voor de groepen 3 t/m 8

5 december
8.30 uur tot 14.00 uur
22 december
8.30 uur tot 11.45 uur
8.30 uur tot 14.00 uur
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