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Belangrijke data november en december 2019  
  4 december:  Kijkmiddag Sinterklaas surprises 12.00 uur-12.30 uur 
  5 december:  Sinterklaasfeest op school  
  5 december:  Continurooster 
  6 december:  Versieren voor Kerst 
19 december:  Kerstviering in de kerk (let op! andere schooltijden) 
20 december:  Leerlingen om 11.45 uur vrij 
23 december:  Kerstvakantie 
  6 januari:  Weer naar school 
 

Afscheid Juf Ellen 
Na jaren op Klippeholm te hebben gewerkt neemt Juf Ellen volgende week afscheid van ons 
en wij van haar. Zij gaat met welverdiend pensioen. Juf Ellen was eerst groepsleerkracht op 
onze school, maar de laatste jaren begeleidde zij vooral kinderen individueel. Wij zijn Juf 
Ellen dankbaar voor al haar inzet en haar bijdrage aan goed onderwijs. We wensen haar alle 
goeds voor de toekomst met haar familie. 
 

Wijzigingsformulier toestemming gebruik beeldmateriaal 
Bijgevoegd nogmaals het ‘wijzigingsformulier beeldmateriaal’ (zie vorige PaperKlip). U kunt 
deze nog inleveren bij de leerkracht van uw oudste kind t/m 28 november. Daarna wordt 
alles verwerkt in de administratie. 
 

Versieren Kerst  
De school is op dit moment helemaal in Sinterklaassfeer. Alle ouders die afgelopen dinsdag 
hebben geholpen met versieren heel erg bedankt!   
Op vrijdagochtend 6 december om 8.30 uur wordt de school versierd ter voorbereiding op 
het Kerstfeest. Ook hiervoor zijn er ouders nodig om de school te versieren. 
Lijkt u het leuk om mee te helpen, meldt u dan aan bij Laure (Evenementen Coördinator) via 
events@klippeholm.nl 
We zouden het ontzettend fijn vinden als u kunt komen helpen. Hoe meer ouders hoe beter! 
Bij voorbaat dank!  
 

Sinterklaas op school 
Donderdag 5 december wordt het Sinterklaasfeest op school gevierd. Alle 
kinderen worden om 8.20 uur (!) in hun eigen klas verwacht met hun jassen 
aan. Het zou fijn zijn als ouders zo snel mogelijk de school willen verlaten, 
zodat er op tijd kan worden begonnen met het programma. We ontvangen 
Sinterklaas buiten. Wij vragen ouders op gepaste afstand mee te kijken naar 
de aankomst, achter het opgehangen afzetlint.  
 
De kinderen uit de groepen 1 t/m 4 hoeven deze dag geen eten en drinken 
mee te nemen voor de kleine pauze. Daar wordt voor gezorgd.  
 
Vrijdag 6 december mogen de kinderen één cadeautje mee naar school 
nemen om over te vertellen. 
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Sint in de bovenbouw (groepen 5 t/m 8) 
In de aanloop naar het Sinterklaasfeest toe, zijn er door de leerlingen in de bovenbouw 
inmiddels al lootjes getrokken ter voorbereiding op het bedenken en het maken van een 
surprise.  
Op de surprise komt geen naam te staan. De naam komt op de envelop waar het gedicht in 
zit. De envelop plak je met een plakbandje aan de surprise, met de schuilnaam. 
Probeer het gedichtje langer dan 6 regels te maken, voor degene die het gedicht krijgt wel 
zo leuk. Het gedicht eindigt met Groetjes van Sint en Piet ;)  
 
Het budget voor een cadeautje is €3,50. De kinderen maken de surprise zelf, niet de ouders. 
Alstublieft géén kleine papiertjes, snippers en/of viezigheid in de surprise.   
 
De surprises worden op woensdag 4 december om 12.00 uur meegenomen/gebracht naar 
het klaslokaal. Tussen 12.00 uur en 12.30 uur is er gelegenheid om in de groepen 5 t/m 8 
naar de surprises te kijken. 
 

Protocol School en Scheiding  
De maatschappij en daarmee ook onze school wordt in toenemende mate geconfronteerd 
met echtscheidingen en de daaruit voortvloeiende consequenties. Om duidelijkheid te 
verschaffen naar alle betrokkenen hebben de scholen binnen de Stichting Meer Primair in 
een protocol hun uitgangspunten beschreven. Het protocol School en Scheiding kunt u 
opvragen bij de leerkracht van uw kind en is tevens te vinden op de website van RKBS 
Klippeholm, zodat u als ouders altijd inzage heeft in onze opvattingen en verplichtingen 
wanneer er sprake is van een echtscheidingssituatie.  
 
Het protocol School en Scheiding:  

- legt uit wie voor de wet ouder van een kind is,  
- formuleert een aantal richtlijnen waar de school zich aan zal houden,  
- beschrijft ter voorkoming van misverstanden de wettelijke verplichtingen van de  

               school omtrent de informatievoorziening aan ouders,  
- beschrijft de zorg voor de kinderen binnen de zorgstructuur van Klippeholm.  

 
Vakantierooster schooljaar 2019-2020 
Kerstvakantie   21-12-2019 t/m 05-01-2020* 
Voorjaarsvakantie  15-02-2020 t/m 23-02-2020  
Goede vrijdag   10-04-2020 
Pasen    11-04-2020 t/m 13-04-2020 
Koningsdag   27-04-2020 
Meivakantie   25-04-2020 t/m 10-05-2020  
Hemelvaart                     21-05-2020 t/m 24-05-2020 
Pinksteren   30-05-2020 t/m 01-06-2020  
Zomervakantie   04-07-2020 t/m 16-08-2020* 
 
*Leerlingen ’s middags vrij 
19-12-2019 zijn de leerlingen ’s middags vrij i.v.m. de Kerstviering    
20-12-2019 zijn de leerlingen ’s middags vrij  
03-07-2019 zijn de leerlingen ’s middags vrij 
 
Studiedagen schooljaar 2019-2020  
Maandag   24 februari 
Dinsdag    21 april 
Vrijdag    29 mei 
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Didactische dagen 
Vrijdag    14 februari 
Dinsdag     2 juni 
 
Continurooster* 
Vrijdag     24 april 
*Voor de groepen 3 t/m 8   8.30 uur tot 14.00 uur  
  Voor de groepen 1/2          gelden de reguliere schooltijden (8.30 uur tot 11.45 uur).  
 
 
 
 
 


