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2
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maart:
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maart:
maart:
april:
april:
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kledingactie
rondetafelgesprek met Directie
Paasviering en Paasontbijt
Goede Vrijdag (leerlingen vrij)
tweede Paasdag
studiedagen (leerlingen vrij)
hoofdluiscontrole
sponsorloop
Meivakantie

Paasviering 2018
De versierde schoenendozen met daarin een ontbijt mogen op donderdag 29 maart mee
naar school worden genomen.
Een enkel chocolade-eitje is een leuke suggestie, maar gelieve niet meer snoep.
Wilt u alles hapklaar maken zodat de kinderen geen bestek, bord of beker nodig hebben? En
wilt u ervoor zorgen dat het etenswaar verpakt is? Alvast bedankt, we maken er een gezellig
ontbijt van met z’n allen!
Op deze dag gelden de normale schooltijden, inclusief overblijf.

Eiertikwedstrijd
Op donderdag 29 maart vindt de jaarlijkse eiertikwedstrijd plaats. Wilt u uw kind hiervoor
een hard gekookt ei meegeven? Het dient een gewoon hard gekookt ei te zijn, zonder kleur
o.i.d. zodat er eerlijk spel gespeeld kan worden.

Rondetafelgesprek met Directie
Afgelopen week bent u geïnformeerd over het Rondetafelgesprek met de Directie op
woensdag 28 maart '18 tussen 19.30 en 21.30 uur. Omdat we op onze school een open
houding stimuleren, met elkaar willen verbinden en naast onze sterke kanten ook onze
kwetsbaarheden durven te tonen, wordt er op deze avond de ruimte gecreëerd om stil te
staan bij de vragen die u heeft over ons onderwijs.
Om de opzet van de avond te laten slagen hebben we besloten dat er vooraf minimaal 20
interessante vragen bij school worden neergelegd door de ingeschreven deelnemers. Dat
aantal hebben echter we nu nog niet gehaald. Heeft u ook interesse om op een
vermakelijke, interactieve en open wijze met school in gesprek te zijn over de dingen die
voor u belangrijk zijn? Schrijft u zich dan voor maandag 26 maart '18 in via deze link.

Vooraankondiging oudertevredenheidspeiling
Op 9 april ’18 starten de oudertevredenheidspeilingen die eens in de twee jaar binnen Meer
Primair worden afgenomen. Door het invullen van deze vragenlijst bent u in de gelegenheid
om ons te informeren over hetgeen u belangrijk, waardevol en plezierig vindt aan onze
school en op welke punten naar uw mening verbetering plaats zou moeten vinden. De
informatie die deze peiling ons oplevert nemen wij mee bij het opstellen van de toekomstige
schoolplannen.
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Sponsorloop
Hierbij alvast wat informatie over onze jaarlijkse sponsoractiviteit die er weer aankomt. Dit
jaar staat de activiteit gepland op vrijdag 13 april. Op deze dag organiseren wij een
sponsorloop op het grasveld naast de school.
Het goede doel waar we dit jaar voor gaan lopen is: Dierenambulance Hoofddorp. Ook zal
er een deel van de opbrengst naar onze school gaan om een bijzondere aanschaf te doen die
niet door de overheid wordt vergoed.
Komende week volgt een brief met verdere informatie. Hierin staat o.a. waar de school het
geld voor gebruikt, wat er van uw kind wordt verwacht in aanloop tot de sponsorloop en
hoe u zelf een bijdrage kunt leveren.

Mededelingen MR
-

Marjolijn van Noord is de enige ouder die zich binnen de reactietermijn heeft
aangemeld voor de MR. Zij zal ons per direct versterken en stelt zich hierbij graag
aan u voor:

‘Mijn naam is Marjolijn van Noord en sinds deze maand ben ik lid van de MR.
Als ouder van drie kinderen, waarvan er twee op de Klippeholm zitten, voel ik mij nauw
betrokken bij de school. Wij voelen ons er als gezin thuis. Onze oudste, Floor, zit in de
brugklas op Hageveld, Maud zit in groep 7a bij juf Linda en Jens zit in groep 3b bij juf Karin. Ik
ben als ouder veel op school en help regelmatig mee bij activiteiten. Ik doe dat graag, maar
wil via de MR nog een extra bijdrage leveren aan het succes van de school. Ik heb tot vorig
jaar als Personeelsadviseur en coach in het Primair Onderwijs gewerkt en heb daardoor
kennis en ervaring in huis die als MR-lid goed van pas komen. Momenteel werk ik als coach
en adviseur vanuit mijn eigen coachingspraktijk Aan de vaart.’
-

-

In de groepen 8 is een pilot gestart met het gebruik van mobiele telefoons in de klas.
Kinderen zijn enthousiast. De groepen 7 starten hier mee na de meivakantie. Aan
het eind van het schooljaar wordt de pilot geëvalueerd.
De TSO verloopt veelal rustig en fijn dit schooljaar. Namens school wordt er een
bedankje en attentie aangeboden.

Naschools aanbod Brede school Bornholm
Vanaf 3 april beginnen de lessen van apen gym en turnen.
Schrijf uw kind snel in, vol=vol.
Aanmelden gaat via Otje@smallsteps.nl
Gelieve naam, telefoonnummer, groep en school in de mail te zetten en daarvoor
onderstaande tabel over te nemen.
Gelieve het geld in een envelop voorzien van naam en school in te leveren bij Inge Roquas,
sportdocent.
Voornaam:
Achternaam:
Email:
School:
Groep:
Leeftijd:
Activiteit:
Telefoonnummer:
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Apengym
Sport en beweging is een must voor iedereen! Daarom worden naast de gymlessen op
school extra sportlessen na schooltijd aangeboden. De sportdocent begeleidt hen
enthousiast.
 Voor: Groepen 1 en 2
 Dag: Dinsdag
 Tijd: 15:30 - 16:15 uur
 Aantal: 20
 Kosten: € 4 (voor 4 lessen)
 Periode: 3-04, 10-04, 17-04 en 24-04
 Docent: Inge Roquas
 Waar: Gymzaal Bornholm 1
Gelieve het geld in een envelop voorzien van naam van uw kind en school inleveren bij
Inge Roquas, sportdocent.
Turnen
Uit onderzoek blijkt dat kinderen met een goed ontwikkeld coördinatievermogen ook
vaardigheden op andere gebieden bezitten. Sporten geeft tal van voordelen op motorisch,
emotioneel/sociaal en cognitief gebied. Gymnastiek vormt de basis van alle sporten.
 Voor: Groepen 3 t/m 5
 Dag: Dinsdag
 Tijd: 16:15 – 17.00 uur
 Aantal: 20
 Kosten: € 4 (voor 4 lessen)
 Periode: 3-04, 10-04, 17-04 en 24-04
 Docent: Inge Roquas
 Waar: Gymzaal Bornholm 1
Gelieve het geld in een envelop voorzien van naam van uw kind en school inleveren bij
Inge Roquas, sportdocent.

Peuteropvang bij Smallsteps Otje
“Schoenen aan, jas aan, kan je dat al zelf? We gaan naar de peuterspeelzaal!”
Bij Smallsteps maakt je kind snel nieuwe vriendjes en bereiden
we hem stap voor stap voor op de basisschool.
Voor meer informatie, zie de bijlagen over peuteropvang bij
Smallsteps Otje bij deze PaperKlip.

Kledinginzameling 27 maart
Dinsdag 27 maart a.s. wordt er gebruikte kleding opgehaald door Bags2school op
Klippeholm. De zakken (van Bags2school), waarin u de kleding kunt doen, zijn deze
week meegeven. 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!
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Black and whiteparty in ’t Kattegat
Op vrijdag 13 april is er kinderdisco in wijkcentrum ’t Kattegat.
Voor de groepen 3 t/m 8 van 19.00 uur tot 21.00 uur
Het kind met de mooiste outfit wint een prijs!
Entree € 1,50 (incl. één limonadedrankje).
Consumpties apart verkrijgbaar.
Muziek o.l.v. DJ Niels.

Paasknutselen in ’t Kattegat
Op woensdag 28 maart kunnen kinderen komen knutselen voor Pasen in ’t Kattegat.
Tijd:
14.00 uur tot 15.30 uur
Kosten:
€ 1,50 incl. drinken en iets lekkers
Leeftijd:
5 t/m 12 jaar
Wijkcentrum ’t Kattegat
Skagerrak 328
Hoofddorp

Op 8 maart kreeg een grote groep ouders in de regio Kennemerland een uitnodiging voor de
Kindermonitor. Dit is een groot onderzoek van GGD en JGZ Kennemerland naar de
gezondheid, welzijn en leefstijl van 0 t/m 11-jarige kinderen. Bent u ook uitgenodigd? Vul
dan de online vragenlijst in.
De vragen gaan over gezondheid, beweging, voeding, pesten, opvoeding en meer. Om een
zo betrouwbaar mogelijk beeld te krijgen van de kinderen
in de regio, is het belangrijk dat zoveel mogelijk ouders
mee doen. Gemeenten, scholen en jeugdorganisaties
kunnen met de resultaten van het onderzoek beter bepalen of er andere activiteiten of
voorzieningen nodig zijn. Bijvoorbeeld meer speelplekken in de buurt of extra
opvoedspreekuren. Kijk hier voor meer informatie en een kort filmpje over het onderzoek.
Vakantierooster schooljaar 2017-2018
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
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
Vakantierooster schooljaar 2018-2019
Hieronder vindt u het vakantierooster voor het schooljaar 2018-2019. Studiedagen voor schooljaar
2018-2019 volgen nog.
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag
Pasen
Koningsdag
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

20-10-2018 t/m 28-10-2018
22-12-2018 t/m 06-01-2019
16-02-2019 t/m 24-02-2019
19-04-2019
20-04-2019 t/m 22-04-2019
27-04-2019
19-04-2019 t/m 05-05-2019
30-05-2019
09-06-2019 t/m 10-06-2019
13-07-2019 t/m 25-08-2019
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