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22 oktober 2020 

Van Juf Suzanne   
 

Fijn dat je er bent! 

Beste ouders en kinderen,  
 
Graag begin ik met een bericht over de fijne afsluiting van de Kinderboekenweek. De 
voorleeswedstrijd ging digitaal door en ook de gouden en zilveren penselen werden uitgereikt. Het 
lied ‘En toen’ werd nog een keer gezongen en na een ijsje verzorgd door de oudervereniging 
begonnen we de herfstvakantie. 
In de vakantie zijn de regels m.b.t. COVID-19 landelijk aangescherpt. Gelukkig kunnen wij voorlopig 
onderwijs op school blijven geven. Op verzoek van Meer Primair zullen alle medewerkers en 
bezoekers in de algemene ruimtes een mond -of gelaatsmasker dragen en wanneer het lukt, werken 
wij thuis. De laatste beslisboom blijft van kracht en mocht het nodig zijn, dan volgen wij de adviezen 
op van de GGD. Wij wensen alle gezinnen die te maken hebben met COVID-19 veel beterschap en 
sterkte! Graag alles telefonisch doorgeven i.p.v. via de mail, alvast bedankt. 
Zoals eerder aangegeven zal u worden gevraagd om een definitieve keuze te maken over de 

schooltijden. Meer informatie in dit filmpje.  

 
Mocht u het willen nalezen, dan kan dat verderop in deze PaperKlip. Wat de keuze ook wordt, wij 
blijven sowieso het advies van de werkgever volgen. 
 
Een lieve groet en gezondheid gewenst, 
 

Suzanne Hellings 

Directeur RKBS Klippeholm 

 

Bericht namens het College van bestuur  
In de achterliggende weken is ventilatie van schoolgebouwen een thema geworden.  
Het is belangrijk dat de ventilatie aan de bestaande gezondheidseisen voldoet. In opdracht van het 
Ministerie van Onderwijs loopt een grootschalig onderzoek waarin de luchtverversing van scholen 
getoetst wordt aan de geldende richtlijnen.  
In het kader van dit onderzoek zijn er op alle scholen van Meer Primair metingen uitgevoerd. Op dit 
moment zijn nog niet alle meetresultaten verwerkt; de bevindingen zullen na de herfstvakantie met 
medewerkers en ouders worden gedeeld.  
We begrijpen dat er bij de gebruikers ongerustheid is over de veiligheid. Het RIVM geeft echter aan 
dat er tot op heden geen reden is om aan te nemen dat ventilatiesystemen een rol spelen bij de 
verspreiding van het Corona virus. Wij houden ons in de tussentijd aan de richtlijnen om de lokalen 
regelmatig te luchten als er geen mensen in de ruimte zijn en sterke luchtstromen van persoon naar 
persoon te vermijden.  

https://www.youtube.com/watch?v=13wqWA7uEEw&feature=youtu.be
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Informatie schooltijden 
Drie jaar geleden is, in samenspraak met de MR, uitgebreid onderzoek gedaan naar verschillende 
schooltijden. In de toenmalige enquête is er gekozen voor het traditionele model met een kleine 
meerderheid. Er is toen de toezegging gedaan om de twee modellen met het meeste percentage 
(traditioneel model: 46%, continurooster: 41%) opnieuw te onderzoeken na twee jaar. Door Corona 
is dit proces engszins vertraagd en geraakten wij in het continurooster op advies van de werkgever. 
De enquête vinden wij nog steeds zeer belangrijk en zal morgen naar u worden toegezonden via de 
mail. Het betreft hier om twee keuzes: 
· Traditioneel model, zoals voor Corona, aangepast naar een uur tussen de middag, betaalde 
overblijf verzorgd door een (nieuwe) externe partner (de keuze om naar een uur te gaan i.v.m. de 
rust, leerlingen zijn dan korter zonder leerkracht). Dus elke dag van 8.30u-12.00u/13.00u-15.00u, 
behalve woensdag, dan tot 12.00u en de middag vrij, groep 1/2 op vrijdagmiddag vanaf 12.00u vrij. 
· Continurooster, zoals wij het nu hanteren. Voor vragen/opmerkingen kunt u contact opnemen via 

directie@klippeholm.nl. We hopen op een hoge respons, alvast bedankt! 
 

 Oproep vanuit de kleutergroepen 
Heeft u thuis nog oude jongensbroeken liggen in de maat 104, 110 en 116, dan zijn we daar bij de 
kleuters erg blij mee. Uw zoon of dochter kan de broeken aan de eigen leerkracht geven.  
Alvast heel erg bedankt!  

 
Wecycle actie  

 
Er zijn al veel apparaten ingeleverd! Super! Maar we gaan natuurlijk nog door met sparen. 
Heeft uw de eerste berichten over de actie gemist? Hieronder staat in het kort nog vermeld wat we 
met deze actie willen bereiken. De actie van Wecycle is dit jaar van 7 september t/m 6 november 
2020. Het inzamelen zal echter op een andere manier gaan dan u gewend bent. 
Omdat u uw oude apparaten niet zelf in de doos kunt doen, willen we u de mogelijkheid geven om 

deze in te leveren bij het hek bij de muziekkoepel. Wij zullen daar een aantal dagen, met een 

winkelwagentje, gaan staan. Hierin kunt u het apparaat, schoon en zonder vocht, doen. Alles 

uiteraard op 1,5 m. De leerlingen uit groepen 7 en 8 mogen de apparaten zelf meenemen naar 

school. 

 
De actie in het kort 
Recycling van elektrische apparaten is heel belangrijk. Helaas worden veel kleine apparaten nog vaak 
weggegooid. Om kinderen te leren deze apart te houden en in te leveren, houdt Wecycle ieder jaar 
een landelijke inzamelactie met basisscholen. Zo helpen de kinderen het milieu en verdienen ze een 
mooi cadeau voor de school. Al een aantal jaar kunnen we onze bibliotheek aanvullen met boeken 
die we via met deze actie verdienen. 
 
De inzamelactie loopt van 7 september t/m 6 november 2020. 
Bij kleine elektrische apparaten moet u denken aan apparaten die in een boodschappentas kunnen. 
Bv strijkbout, tosti-ijzer, koffiezetapparaat, boormachine, schemerlamp etc.  
De school verzamelt minimaal 75 kleine apparaten. 
 
 

mailto:directie@klippeholm.nl
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Halverwege november worden de volle dozen opgehaald. Mochten de dozen eerder vol zijn dan is 
de actie ook eerder afgelopen en zal hiervan in de PaperKlip melding worden gemaakt. 
Spelregels voor deze actie: 

• Kleine elektrische apparaten en gereedschappen met een stekker of batterij die in een 
boodschappentas passen mogen worden ingeleverd.  

• Apparaten die te groot zijn voor een boodschappentas kunnen worden ingeleverd. Te grote 
apparaten en losse apparaten worden niet meegenomen door de chauffeur van Wecycle. 
Wilt u a.u.b. géén apparaten bij het hek plaatsen!  

• Vóór het inleveren moeten de restanten uit het apparaat zijn verwijderd, zoals batterijen, 
koffiefilters, stofzakken, frituurvet en dergelijke. Geen vochtige apparaten inleveren. 
Alstublieft. 

Dagen van inleveren:  
Woensdag 4 november 08:15-08:30 uur 
Een beloning voor school 
Nadat de dozen zijn opgehaald, mag de school een beloning kiezen. Afgelopen jaar hebben we een 
serie themaboeken voor onze Bibliotheek kunnen bestellen. 
We willen u bij voorbaat hartelijk bedanken voor het meesparen voor onze school. Met uw 
medewerking wordt het vast weer een succes! 

 
 

Vakantierooster schooljaar 2020-2021 

Kerstvakantie                                             19-12-2020 t/m 03-01-2021 
Voorjaarsvakantie                                     20-02-2021 t/m 28-02-2021 

Goede vrijdag                                             02-04-2021 

Pasen                                                           03-04-2021 t/m 05-04-2021 

Koningsdag                                                 27-04-2021 

Meivakantie                                               26-04-2021 t/m 09-05-2021 

Hemelvaart                                                13-05-2021 t/m 14-05-2021 

Pinksteren                                                  22-05-2021 t/m 24-05-2021 

Zomervakantie                                          10-07-2021 t/m 22-08-2021 

 

Studiedagen en didactische dagen schooljaar 2020-2021 

Donderdag         12 november 2020 

Maandag              1 maart 2021 

Dinsdag                6 april 2021 

Woensdag           2 juni 2021 
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Didactische dagen 

Vrijdag               19 februari 2021 

Maandag             7 juni 2021 

 


