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Let op! Klippeholm staakt
Op 27 juni zal onze school één uur later opengaan dan normaal. Alle basisscholen starten
een uur later op die desbetreffende dag om een signaal af te geven over de status van ons
beroep. Het team van Klippeholm heeft ervoor gekozen om in dat uur het gesprek aan te
gaan over de achtergrond van onze actiebereidheid en dit te delen via Social Media. Dit
betekent dat de deuren van school die dag om half tien open zullen gaan. Er wordt door
school geen opvang geregeld, daar zult u zelf voor moeten zorgen.
Wij rekenen op uw begrip. U kunt ons steunen door onze petitie te ondertekenen op
www.pofront.nl. Elke stem telt, dus breng dit ook gerust onder de aandacht bij familie,
vrienden en kennissen.

Schoolfoto’s
Het heeft helaas even geduurd door een foutieve levering, maar de schoolfoto’s zijn
gearriveerd op school! Vanmiddag zijn de inlogkaarten met inlogcode met uw kind mee naar
huis gegaan. De inlogkaart voor de broertjes/zusjesfoto is meegegeven aan het oudste kind
van het gezin.
Hoewel op de inlogkaarten vermeld staat dat de gratis verzending van de foto’s geldig is tot
en met 21 juni, is deze periode verlengd naar gratis verzending tot en met zaterdag 1 juli.
Daarna betaalt u wel de verzendkosten.

Woensdag 28 juni techniekdag
De techniekdag… een dag waarop alle kinderen van Klippeholm klas doorbrekend bezig zijn
met techniek!
Wat gaan we doen:
De groepen 1/2 maken torens van marshmallows en satéprikkers.
De groepen 3/4 maken bootjes van aluminiumfolie waar knikkers in gaan.
De groepen 5/6 maken een knikkerbaan van papier.
De groepen 7/8 maken een ballonauto.
Van 12.00 uur tot 12.30 uur worden alle technische snufjes tentoongesteld.
U bent van harte welkom om te komen kijken!

Geboren
Op donderdag 22 juni is Juf Chantal bevallen van dochter Fleur.
Wij wensen juf Chantal en haar partner Corné heel veel geluk en gezondheid met
Fleur.
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Typediploma
Maud van Noord, Roel van Soelen, Duco Janssen en Ryan Hogeveen uit groep 6a van juf
Karin en juf Maryam en Giano Seynur, Roman Ashraf, Aniek Stel en Ben Monné uit groep 6b
van juf Linda hebben hun typediploma behaald.
Wij zijn ontzettend trots op allemaal, van harte gefeliciteerd!

Voorzitter Oudervereniging heeft afscheid genomen
Na vele jaren van deskundige leiding, grote inzet en fijne
samenwerking hebben we afscheid genomen van onze voorzitter
Anjo Meijer. Zijn zoon, Sven, zit nu in groep 8 en is dus
schoolverlater. Daarom moest Anjo zijn functie neerleggen. Gelukkig
hebben we in Jeroen Stuurwold een goede opvolger gevonden. Ook
Esther de Heij (haar dochter Ilse zit ook in groep 8) en Silvia Smits
namen afscheid. Zij hebben heel veel voor onze school gedaan,
waren betrokken bij alle activiteiten die er door het schooljaar heen
worden georganiseerd.
Tijdens de laatste OV vergadering van dit schooljaar heeft Jeroen de
voorzittershamer in ontvangst genomen van Anjo en hebben we
geproost op een fijne tijd die we samen hebben gehad en op een mooie toekomst. We
willen Anjo, Esther en Silvia ontzettend bedanken voor hun geweldige inzet de afgelopen
jaren.

Mad Science Zomerkamp, een goed idee


















Geen dag is hetzelfde bij het FREAKY programma van Mad Science Noord-Holland deze
zomer. Speel een spion, met geheime codes en stiekeme snufjes. Los een misdrijf op als een
rechercheur, door bewijsstukken te onderzoeken. Zie ze vliegen na een dag over luchtvaart,
en leer over robots door kennis te maken met coderen.
Het worden weer waanzinnige dagprogramma's, met veel experimenten en gezelligheid.
Lekker veel doen staat voorop, want je leert het meest wanneer je plezier maakt en zelf
ontdekkingen doet. We gaan volop aan de slag met wetenschap en techniek en natuurlijk
gaan we ook naar buiten om te spelen en te experimenteren.
Schrijf nu in voor een week vol activiteiten, ontspanning en experimenten!
PRAKTISCHE INFORMATIE
Van 24 juli t/m 31 augustus
Van 9:00 tot 16:00 uur
Vier dagen met een eigen thema
Op diverse gave locaties
Professionele begeleiding
Voor kinderen van 7 t/m 11 jaar
Inclusief lunch
Inclusief experimentjes voor thuis
Bekijk het digitale magazine
DE LOCATIES
Amstelveen - Bibliotheek Amstelveen Stadsplein
Amsterdam - VondelCS
Castricum - De Hoep
Cruquius - Museum De Cruquius
Haarlem - Teylers Museum
Hoofddorp - Bibliotheek Hoofddorp Centrale
Naarden - Nederlands Vesting Museum
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Adviseringprocedure PO-VO (primair onderwijs-voortgezet onderwijs)
Klippeholm vanaf schooljaar 2017-2018
Over een paar weken nemen wij, net als elk jaar, afscheid van groep 8. Zij zullen zich vanaf
volgend schooljaar verspreiden over de verschillende voortgezet onderwijs scholen binnen
en soms zelfs buiten de Haarlemmermeer. Hoe komt deze beslissing tot stand op Klippeholm
over het advies naar welk niveau kinderen doorstromen?
Daarvoor hebben wij een procedure, die gevolgd wordt vanaf groep 6. Deze procedure is tot
stand gekomen door wettelijke kaders, uniformiteit binnen Meer Primair en ervaring van
team Klippeholm.
Vanaf groep 6 betekent dit ‘Oriëntatie op het voortgezet onderwijs’. Vooral ‘achter de
schermen’, waar staan we nu met uw kind en welke doelen willen we gaan bereiken? Deze
oriëntatie zal met u en uw kind besproken worden een aantal weken voor de
zomervakantie.
In groep 7 wordt er hard gewerkt om uiteindelijk in mei/juni tot het ‘Vooradvies voortgezet
onderwijs’ te komen, door middel van uitstroomscores (n.a.v. de cito uitslagen) en profielen
(in verbinding tot de leerstof, verhouding tot docent, resultaten en werkhouding). Dit
gesprek zal u samen met uw kind en de leerkracht groep 7 voeren. In dit gesprek zullen er
met elkaar tevens twee doelen worden geformuleerd om extra aandacht aan te geven in
groep 8, bijvoorbeeld: 1. Planning 2. Begrijpend lezen.
Tijdens het startgesprek in groep 8 komen we terug op deze doelen en het vooradvies. In
november wordt er een algemene informatieavond georganiseerd op Klippeholm waar u
van harte met uw kind bent uitgenodigd. Deze wordt verzorgd door brugklascoördinatoren
van het VO. Het definitieve adviesgesprek, wederom n.a.v. uitstroomscores en profielen,
vindt plaats in februari. Deze adviezen zijn besproken met de leerkrachten die de leerlingen
gehad hebben in groep 6, 7, 8 en de intern begeleider.
Aan het begin van het schooljaar ontvangt u van elke groep een informatiegids. De
leerkrachten van de groepen 6 t/m 8 zullen hierin het stukje procedure van de
desbetreffende groep nog eens toelichten. Voor eventuele vragen kunt u terecht bij de
bovenbouw coördinator: Suzanne Hellings.

De Ouder-Kind training van de Kanjertraining

-

Zit uw kind niet lekker in zijn / haar vel?
Assertiviteitstraining / sociale vaardigheden in groepsverband voor kinderen en hun ouders
samen.
De Kanjertraining is onder meer bedoeld voor kinderen die:
het gevoel hebben er niet bij te horen
onzeker of verlegen zijn
overheersend zijn, de baas spelen
anderen uitlachen
niets serieus nemen, overal een grap van maken
somber zijn
woedeaanvallen hebben
pesten of gepest worden
gesloten zijn
zich moeilijk kunnen concentreren
zich eenzaam voelen
moeilijk aansluiting kunnen vinden bij anderen
faalangst hebben
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Wat is de Kanjertraining?
De Kanjertraining is een zeer effectieve weerbaarheidstraining en wordt gegeven aan
kinderen in verschillende leeftijdsgroepen van 5-16 jaar. De training bestaat uit 10 lessen
van anderhalf uur, eens in de 14 dagen met kinderen en (een van ) hun ouders. De ouders
kunnen elkaar afwisselen, deelname van één ouder is voldoende, twee zijn altijd welkom.
Het eerste half uur doen we oefeningen in spelvorm met ouders en kinderen samen. Daarna
gaan de kinderen met de kindertrainer (orthopedagoge) drie kwartier naar het speellokaal.
In de training wordt met verschillende therapeutische spelmethoden gewerkt zoals fysieke
oefeningen, rollenspel, muziek, tekenen, kringgesprekken en een verhaal. De ouders gaan
met de ouderbegeleider (psychologe) mee en ontvangen achtergrondinformatie en tips. Het
laatste kwartier komen we weer allemaal bij elkaar en laten de kinderen aan de ouders zien
wat ze geleerd hebben. Ouders en kinderen krijgen doe-opdrachten mee als huiswerk. De
kinderen krijgen een werkboek of werkbladen, en ouders krijgen na elke les hand-outs.
Er gaat altijd een intakegesprek vooraf aan de Kanjertraining. We vragen de ouders, het kind
(vanaf 8 jaar) en de leerkracht om vooraf een gedragsvragenlijst in te vullen. Op verzoek van
de ouders kan ook de leerkracht van het kind bij het traject betrokken worden.
Onderwerpen die aan bod komen in de training:
 jezelf voorstellen
 complimenten geven en ontvangen
 praten over je gevoelens
 grenzen stellen, nee zeggen, omgaan met pestgedrag
 belangstelling tonen, vragen stellen, vriendschap
 gespreksvoering
 kritiek geven en ontvangen
 onderhandelen
Wat is de Kanjertraining?
De Kanjertraining is een zeer effectieve weerbaarheidstraining en wordt gegeven aan
kinderen in verschillende leeftijdsgroepen van 5-16 jaar. De training bestaat uit 10 lessen
van anderhalf uur, eens in de 14 dagen met kinderen en (een van ) hun ouders. De ouders
kunnen elkaar afwisselen, deelname van één ouder is voldoende, twee zijn altijd welkom.
Het eerste half uur doen we oefeningen in spelvorm met ouders en kinderen samen. Daarna
gaan de kinderen met de kindertrainer (orthopedagoge) drie kwartier naar het speellokaal.
In de training wordt met verschillende therapeutische spelmethoden gewerkt zoals fysieke
oefeningen, rollenspel, muziek, tekenen, kringgesprekken en een verhaal.
Start Kanjertrainingen: Haarlem
voor de 5-7 jarigen op woensdag 4 oktober van 13.30-15.00 uur.
voor de 8-11 jarigen op maandag 2 oktober van 16.00-17.30 uur.
Start Kanjertraining Hoofddorp
voor de 5-7 jarigen op woensdag 27 september van 16.00 -17.30 uur.
voor de 8-11 jarigen op woensdag 27 september van 13.30-15.00 uur.
voor de 12-14 jarigen op woensdag 27 september van 18.30-20.00 uur.
Kosten
€ 495,- incl. € 95,- voor het intakegesprek.
Vergoeding
Een aantal ziektekostenverzekeringen vergoedt de training (zie website).
Betaalregelingen per maand zijn bespreekbaar. Ook ouders die gemotiveerd zijn om de
training te volgen, maar niet financieel draagkrachtig genoeg zijn de kosten te betalen,
kunnen mij een bericht sturen. Via de gemeente is er voor deze ouders een mogelijkheid om
voor subsidie in aanmerking te komen.
Aanmelding via de website: www.kanjertraininghaarlem.nl
Voor overleg: drs. Angela Rolvers , tel. 06 12 72 07 69, email : info@kanjertraininghaarlem.nl
Ook individuele sessies met kinderen en ouders, gezinssessies, coaching gesprekken met
kind en leerkracht, observaties in de klas en maatwerktrajecten zijn mogelijk.
Effectiviteit: De Kanjertraining is bewezen effectief bij de preventie en behandeling van
sociaal-emotionele problemen van kinderen, en heeft daarvoor in 2015 de hoogste
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erkenning ontvangen van het Lilian Vliek. Door de Kanjertraining krijgen kinderen meer
zelfinzicht, zelfvertrouwen wordt vergroot, zij krijgen grip op lastige sociale situaties en
schoolresultaten gaan vooruit.
Vakantierooster schooljaar 2016-2017
Zomervakantie

22-07-2017 t/m 03-09-2017*
*21-07-2017 zijn de leerlingen ’s middags vrij

Vakantierooster schooljaar 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
Studiedagen schooljaar 2017-2108 volgen later
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