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Foto’s Schoolfotograaf
Op 14 en 15 april heeft de schoolfotograaf ons bezocht. De foto’s worden op dit moment
door de fotograaf uitgezocht en gecontroleerd. De verwachting is dat u na de meivakantie
een inlogcode mee naar huis krijgt via uw kind(eren) om de foto’s van uw kind(eren) te
bestellen.

Terugblik ouderavond ‘In gesprek met de directie’
Op 31 maart heeft de eerste ouderavond plaats gevonden, waarin ouders op interactieve
wijze in gesprek konden met de directie van school. Het thema van deze avond was ‘De
ideale leerkracht versus de ideale ouder’. Naast de mooie opkomst hebben er vooral veel
interessante gesprekken plaats gevonden, die veelal te herleiden waren naar de verbinding
tussen ouders en school. Enkele concrete en richtinggevende vragen, die daar voor in de
toekomst uit voortvloeiden, zijn bijvoorbeeld:
Hoe kan er beter vorm worden gegeven aan het contact tussen de ouders en de leerkracht?
Wetende dat dit de ontwikkeling van leerlingen stimuleert.
Hoe kunnen ouders meer inzicht krijgen in de manier waarop er onderwijs wordt gegeven?
Wat kunnen ouders doen, in de relatie met school, om een meerwaarde te zijn voor de
ontwikkeling van hun kind?
Hoe kan de thuissituatie zo goed mogelijk aansluiten bij de schoolsituatie en vice versa?
De ouderavond heeft er o.a. toe bijgedragen, dat binnenkort, tijdens een studiemoment
voor de leerkrachten het onderwerp ‘ouderbetrokkenheid’ intensief wordt behandeld.
Daarna zal school in het volgend schooljaar een beleidsstuk opstellen waarin het antwoord
probeert te geven op o.a. bovenstaande vragen. Mocht u het interessant vinden om daar
over mee te praten dan kunt u dat nu al kenbaar maken via directie@klippeholm.nl.
Wij zien uit naar een volgende ouderavond waarbij u in gesprek kan gaan met de directie
van school!

Groep 8b bij de BZT show
Donderdag 14 april was groep 8b van juf Wendy uitgenodigd om de opnames van
de BZT show bij te wonen. Het was extra spannend vanwege de wens van Sam en
Rick om met de klas als de Nachtwacht op de foto te gaan. Een leuke herinnering
als afsluiting van hun schooltijd op de Klippeholm. Pas in de studio kregen de
leerlingen te horen dat de wens ook echt kon worden uitgevoerd. Na de uitleg moest er
eerst gerepeteerd worden. Na de repetitie kreeg iedereen een
prachtig kostuum aan en werd de foto gemaakt. Het was een bijzondere
middag. Het wordt op 7 mei om 17.45 uur uitgezonden op NPO 3
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Typediploma
Vere van Dooren en Roos Pronk uit groep 6b van meester Marcel en Esra Türk, Sita Keur,
Liam Nijman, Sabir Assalhi en Noa Bouwhuizen uit groep 6a van juf Mar hebben hun
typediploma behaald. Van harte gefeliciteerd!

Zwangerschap juf Wendy van groep 8b
Met blijdschap vertellen wij dat Juf Wendy Wagenaar van groep 8b in verwachting is.
Na de zomervakantie zal zij met zwangerschapsverlof gaan. Wij wensen Juf Wendy een
voorspoedige zwangerschap.

Naschools aanbod Brede school Bornholm
De komende periode staan de volgende naschoolse activiteiten op het programma van de
Brede school Bornholm:
Capoeira
Op donderdag 12 mei start voor groep 5 t/m 8 de activiteit capoeira van 16.15-17.15 in de
Bikube. Capoeira komt uit Brazilië en is een mix van vechtsport met dans en acrobatische
bewegingen op muziek. De kosten bedragen €15 voor 5 lessen.
Sport en beweging
Op dinsdag 17 mei starten de naschoolse sportlessen van juf Daphne voor de onderbouw.
Van 15.30-16.15 uur vinden de lessen plaats voor groep 1 en 2 en van 16.15-17.00 uur de
lessen voor de groepen 3 en 4. De kosten bedragen €2,50 voor 5 lessen.
Echt kunstwerk maken
Voor leerlingen van groep 5 t/m 8 is er de mogelijkheid om onder begeleiding van een
kunstenaar een echt kunstwerk te maken. Deze activiteit start op maandag 9 mei van 15.3017.00 uur in de Bikube. De kosten bedragen €27,50 voor 5 lessen.
Opgeven kan via de website: www.bredeschoolbonholm.nl, daar vindt u ook informatie over
de wijze van betalen.

GGDFlits
Een teek, pak ’m beet!
Aan het begin van de lente komen de teken weer tevoorschijn. Teken kunnen overal in de
natuur voorkomen. In het gras, de duinen, in bossen, parken, plantsoenen, maar ook in je
eigen tuin. Teken kunnen zich overal vastbijten, maar hebben voorkeur voor knieholtes,
liezen, bilnaad, oksels, nek en achter de oren.
Een tekenbeet is meestal onschuldig, maar kán je ziek maken als de teek lang vastgebeten in
uw huid zit. Geef de teek dus geen kans. Een tekencontrole nadat je in het groen bent
geweest, is een kleine moeite maar erg belangrijk. Heeft een teek je toch te pakken, dan kun
je hem eenvoudig zelf verwijderen.
Voor meer informatie zie de bijlage bij deze PaperKlip of kijk op www.rivm.nl/lyme,
www.ggdkennemerland.nl, download tekenbeet-app of speel samen met je kind de game
teek control
Vakanties schooljaar 2015-2016
Meivakantie
25-04-2016 t/m 08-05-2016
Pinksteren
15-05-2016 t/m 16-05-2016
Personeel dag
17-05-2016’
Zomervakantie
18-07-2016 t/m 28-08-2016
Continurooster*
Vrijdag
* groepen 1/2
* groepen 3 t/m 8

15 juli 2016
8.30 uur tot 11.45 uur
8.30 uur tot 14.00 uur
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