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Belangrijke data februari en maart 2018        
 24 februari: voorjaarsvakantie 
   5 maart:  weer naar school 
   7 maart:  hoofdluiscontrole 
 27 maart:  kledingactie 
 29 maart:  Paasviering  
 30 maart:  Goede Vrijdag (leerlingen vrij) 
 

Mogelijke staking op 14 maart 2018 
PO-front heeft aangekondigd dat de basisscholen in de provincies Noord-Holland, Flevoland 
en Utrecht op 14 maart 2018 gaan staken. Vooral omdat er nog niet tegemoet is gekomen 
aan de salariseis die door de werkgever- en werknemersorganisaties is gesteld. Ondanks dat 
onze stichting zich nog niet formeel heeft uitgesproken over deze stakingsdag,  informeren 
wij u graag tijdig zodat u alvast kunt anticiperen op een mogelijke sluitingsdag van school. 
 

Klippeholm in Ontwikkeling 
Heeft u de posters ook zien hangen?  
Of is uw kind er enthousiast over?  
Deze week zijn we op school in het kader van leesbevordering bezig met het ‘raadgedicht’. 
Elke groep (vanaf groep 3) heeft een gedicht gekregen waarbij één woord in een zin 
ontbreekt. De bedoeling is om het juiste woord te kunnen invullen in de zin.  
In de klas is dit natuurlijk een uitgelezen kans om ook de rest van het gedicht te bespreken: 
betekenis van onbekende woorden, inhoud van het gedicht etc. Ook wordt er verder 
gepraat over taal. Want: waarom vind je dat het onbekende woord in een zin past? Aan het 
einde van de week wordt het ontbrekende woord bekend gemaakt. Meer informatie en 
praktijkvoorbeelden van andere scholen is te vinden op www.raadgedicht.nl  
Ook leuk om eens thuis te gebruiken. 

 

Kledinginzameling 27 maart  
Op dinsdag 27 maart wordt er gebruikte kleding opgehaald door Bags2school op 
Klippeholm. De zakken (van Bags2school), waarin u de kleding kunt doen, worden 

in de week van 19 maart meegegeven. Natuurlijk kunt u ook gewone vuilniszakken 
gebruiken. Inleveren van de zakken kan vanaf vrijdag 23 maart tot dinsdag 27 maart 9.00 
uur. U kunt uw zakken op het podium in de aula leggen. Alvast hartelijk dank!  
Hierbij de regels wat er wel en niet in de Bags2school zak mag: 
Wel: goede kwaliteit tweedehands kleding, lakens, dekens, gordijnen, knuffelbeesten, 
schoenen (graag per paar verpakt), riemen-ceinturen, handtassen.  
Niet: Vuile of natte kleding, gescheurde of beschadigde kleding, enkele schoenen, 
afgeknipte materialen, matten, tapijten, kussens, dekbedden, snuisterijen, bedrijfskleding, 
industriële gordijnen en beddengoed. 
 
Vakantierooster schooljaar 2017-2018 
Voorjaarsvakantie  24 februari t/m 4 maart 2018 
Goede Vrijdag   30 maart 2018 
Pasen    1 en 2 april 2018 
Meivakantie    27 april t/m 13 mei 2018 (incl. Koningsdag en Hemelvaartsdag) 
Pinksteren   20 en 21 mei 2018 

http://www.raadgedicht.nl/
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Zomervakantie   21 juli t/m 2 september 2018* 
    *20-07-2018 zijn de leerlingen ’s middags vrij  
Studiedagen schooljaar 2017-2108  
Dinsdag      3 april 
Woensdag    4 april 
Vrijdag        1 juni 
 


