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Fijne feestdagen
Namens het team van Klippeholm wensen wij u mooie en fijne Kerstdagen,
een sprankelende jaarwisseling en een goed, gezond en leerzaam 2017.
Zie ook ons filmpje met kerstgroet op Facebook.

Belangrijk! Morgen continurooster
Op vrijdag 23 december is er een continurooster voor de groepen 3 t/m 8. Zij hebben school
tot 14.00 uur. Leerlingen nemen zelf hun eigen lunchpakket mee.
De groepen 1-2 hebben gewoon school tot 11.45 uur.

Afscheid juf Ellis
Juf Ellis uit groep 5b zal per 1 januari 2017 de Klippeholm verlaten. Na een jarenlange inzet
voor school kiest zij nu voor andere ambities die goed aansluiten bij haar huidige
professionele ontwikkeling. Wij respecteren haar keuze en wensen haar heel veel succes
met haar nieuwe toekomstplannen.
Op vrijdag 16 december hebben we als school en team Klippeholm afscheid genomen van
juf Ellis.
Juf Barbara van Dijkman zal ons team komen versterken als leerkracht van groep 5.
Wij wensen zowel juf Ellis als juf Barbara heel veel plezier en succes met hun nieuwe
uitdaging.

Mededeling MR
In de MR vergadering van 9 november jl. zijn de volgende punten aanbod gekomen:
 Er zal worden onderzocht of het mogelijk is om bij sponsoracties digitaal te doneren.
 Er zal gekeken worden of de schriftelijke communicatie via de mail kan worden beperkt.
 De TSO gaat een enquête uitzetten onder de leerlingen van de groepen 6 t/m 8 om zo
het aanbod van de activiteiten beter te laten aansluiten bij de wensen van deze
leerlingen.
 De gemeente Haarlemmermeer gaat 200 zonnepanelen op het dak van de school
plaatsen. Deze zonnepanelen zullen naast Klippeholm ook andere gebouwen in de wijk
van stroom voorzien.
 Vanuit de MR zullen juf Julia Driehuis (namens de personeelsgeleding) en Lara van Geest
(namens de oudergeleding) plaats nemen in de werkgroep die onderzoek gaat doen
naar de schooltijden.
 De MR zal ook dit jaar de kerstborrel voor de ouders verzorgen. U bent van harte
welkom om tijdens het Kerstdiner van de kinderen met elkaar te genieten van een
glaasje glühwein/ chocomel in de aula van de school.

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

 De begroting van de MR is goedgekeurd.
Notulen van de vergadering zijn opvraagbaar. Heeft u zelf ideeën voor de MR dan horen we
ze graag persoonlijk of via de mail op mr@klippeholm.nl. De volgende vergadering staat
gepland in januari 2017.

Mededeling van de Oudercommissie
De oudervereniging is mede verantwoordelijk voor diverse activiteiten op school. Zoals
Sinterklaas, Kerst, Pasen en de schoolreis. De activiteiten kosten echter vaak geld. Om deze
kosten te dekken, wordt er aan alle ouders een bijdrage gevraagd. In de algemene
ledenvergadering wordt ieder jaar de hoogte van de bijdrage vastgesteld.
Voor het schooljaar 2016 – 2017 is de bijdrage vastgesteld op € 45,00 per leerling.
Leerlingen die op school komen na december 2016 (tot aan de schoolreis) betalen € 27,50.
De oudervereniging vraagt de ouders, die nog niet betaald hebben, vriendelijk de
ouderbijdrage vóór 31 maart a.s. over te maken op rekeningnummer 1903122 t.n.v.
Oudervereniging Basisschool Klippeholm, Hoofddorp onder vermelding van de naam van de
leerling en het schooljaar.

Kerstbomeninzameling
Kom zaterdag 7 januari 2017 tussen 10.30 en 12.00 uur je kerstboom/kerstbomen
inleveren en ontvang voor iedere boom een lot.
Met dat lot maak je kans op mooie prijzen (altijd prijs)
Waar:
Wijkcentrum ’t Kattegat
Hoe laat:
10.30 uur tot 12.00 uur
Prijsuitreiking:
17.00 uur tot 18.00 uur
Voor wie:
kinderen t/m 12 jaar
Daarnaast is er van 17.00 uur tot 19.00 uur een gezellige nieuwjaarsreceptie voor
ouders/buurtbewoners.
Adres: ’t Kattegat, Skagerrak 328, 2133 DX Hoofddorp

Voorlopig vakantierooster schooljaar 2017-2018
Hieronder vindt u het voorlopige overzicht van de schoolvakanties voor het schooljaar 20172018. In verband met adviesrecht van de MR zal het vakantierooster eerst nog besproken
worden in de eerstvolgende vergadering van de MR.
Schoolvakanties 2017-2018
Herfstvakantie
21 oktober t/m 29 oktober 2017
Kerstvakantie
23 december 2017 t/m 7 januari 2018
Voorjaarsvakantie
24 februari t/m 4 maart 2018
Meivakantie
28 april t/m 13 mei 2018*
Pinkstervakantie
21 mei 2018
Zomervakantie
21 juli t/m 2 september 2018
*(Opm. tweede week meivakantie geldt als adviesdata Ministerie van OCW)
Vakantierooster schooljaar 2016-2017
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie (incl. Koningsdag)
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie
Studiedagen schooljaar 2016-2017
Donderdag
Dinsdag

24-12-2016 t/m 08-01-2017
18-02-2017 t/m 26-02-2017
14-04-2017 t/m 17-04-2017
22-04-2017 t/m 07-05-2017
25 en 26-05-2017
05-06-2017
22-07-2017 t/m 03-09-2017*
*21-07-2017 zijn de leerlingen ’s middags vrij
6 april 2017
20 juni 2017
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Continurooster
Vrijdag
23 december
Voor de groepen 1/2
8.30 uur tot 11.45 uur
Voor de groepen 3 t/m 8 8.30 uur tot 14.00 uur
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