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hoofdluiscontrole
voorjaarsvakantie

Geboren
Op vrijdag 15 januari is juf Julia bevallen van een dochter. Ze heet Isa. Wij wensen juf Julia
en haar gezin veel geluk en gezondheid met Isa.

Vervallen van carnaval en bezoek Cadenza
Van 3 t/m 5 februari brengt Cadenza een bezoek aan Klippeholm om een interne audit uit te
voeren. Dit onderzoek wordt eens in de paar jaar door Meer Primair geïnitieerd (stichting
waaronder Klippeholm ressorteert) om de onderwijskwaliteit te meten. Vaak wordt dit ook
gezien als een tegenhanger van bevindingen van de Onderwijsinspectie. Het afleggen van
lesobservaties en het voeren van gesprekken met de Directeur en Intern Begeleider vormen
een vast onderdeel van deze belangrijke audit. De school ziet uit naar zowel de positieve als
de opbouwende feedback die hieruit voortvloeit waardoor we de kans hebben om ons
onderwijs verder te versterken.
Helaas blijkt deze audit samen te vallen met de (verzette) datum van de Carnavalsviering op
school. De voorbereidingen voor deze feestelijke dag waren inmiddels in volle gang. Het
verplaatsen van deze feestdag op korte termijn lijkt daardoor niet mogelijk en we geven er
niet de voorkeur aan om deze feestelijkheden plaats te laten vinden in de vastentijd
(die direct na de Carnavalsperiode begint). Om deze reden is de Carnavalsviering dit jaar
wat anders dan vooraf bedacht. Op de oorspronkelijke Carnavals dag (9 februari) staan we
op school voornamelijk stil bij de oorsprong en betekenis van dit feest (zonder daarbij
allemaal verkleed op school te komen). Maar om de leerlingen (en leerkrachten) niet teleur
te stellen hebben we besloten om op een ander moment in dit schooljaar een feestelijke dag
te organiseren waarbij iedereen natuurlijk verkleed op school mag komen. Deze dag is nog
niet vastgesteld maar hierover hoort u binnenkort meer.

Mad Science
Mad Science is een naschoolse wetenschap en techniekcursus. Kinderen maken kennis met
de wondere wereld van robots, bouwen zelf een telefoonnetwerk of ontdekken hoe een
windmolen werkt. Ze kunnen aan de slag met scheikunde en onderzoeken mengsels of
verdiepen zich in de bewegingswetten van Newton. Vorige week heeft Mad Science een
demonstratie gegeven waarbij leerlingen van verschillende groepen een voorproefje hebben
gekregen van deze spannende wereld van wetenschap en techniek.
Mad Science is bedoelt voor leerlingen van groep 3 t/m 8.
Inschrijven voor Mad Science kan via op http://nederland.madscience.org
In de bijlage vindt u extra informatie over MadScience en ook het programma naschools
aanbod van de Brede school Bornholm.
Vakanties schooljaar 2015-2016
Voorjaarsvakantie
29-02-2016 t/m 04-03-2016
Goede Vrijdag
25-03-2016
Pasen
27-03-2016 t/m 28-03-2016
Meivakantie
25-04-2016 t/m 08-05-2016
Pinksteren
15-05-2016 t/m 16-05-2016
Personeelsdag
17-05-2016

De PaperKlip verschijnt 1 keer per 2 weken en is ook te vinden op de website onder het kopje ouders.

Zomervakantie

18-07-2016 t/m 28-08-2016

Studiedagen schooljaar 2015-2016
Dinsdag
29 maart 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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