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23 mei 2019 
Belangrijke data juni en juli 2019  

  30 en 31 mei:  Hemelvaartsdag (leerlingen vrij) 
 31 mei:   Einde sponsoractie 
  3 juni:   Studiedag (leerlingen vrij) 
  5 juni:   Hoofdluiscontrole 
  6 juni:   Familie sportdag 
10 juni:   2e Pinksterdag 
11 juni:   Didactische dag (leerlingen vrij)    
18 t/m 21 juni:  Avondvierdaagse 
  3 juli:   Hoofdluiscontrole 
12 juli:   Laatste schooldag (alle leerlingen ’s middags vrij) 
15 juli:   Start zomervakantie 

 

 
Stand van zaken sponsoractie 
De sponsoractiviteit van dit jaar bestaat uit het inleveren van lege flessen! We hebben al 
bijna 8 zakken vol! Dat is natuurlijk super, maar hoe mooi is het om deze laatste week nog 
een eindspurt te maken om 10 zakken vol te krijgen. Het is tenslotte voor een goed doel! De 
actie eindigt op 31 mei 2019.  
De verdeling van de opbrengst ziet er dan als volgt uit:  
a. 60% voor school waarvan:  
     - 30% voor de Run for KiKa  
     - 30% voor het lustrum (waarbij het overgebleven geld wordt overgemaakt naar de  
            Run for KiKa)  
b. 40% voor een extern goed doel: de Voedselbank. 
 

Reünie 
Op 10 mei is er een reünie geweest op Klippeholm voor oud-leerlingen en oud-
medewerkers. Er zijn die avond foto’s gemaakt. Op onze website, www.klippeholm.nl, kunt 
u via een link de foto’s van deze avond bekijken. 
 

Onvergetelijke start zomervakantie met Voetbalvierdaagse 
Voor de derde keer trapt Team Sportservice Haarlemmermeer de zomer af met het 
allerleukste voetbalkamp voor kinderen van 6 tot en met 14 jaar: de Voetbalvierdaagse. De 
deelnemers beleven een week met heel veel voetbal en andere activiteiten, zoals laser 
gamen, trampolinespringen en tennis. De Voetbalvierdaagse vindt plaats van 15 tot en met 
18 juli 2019 in Nieuw-Vennep. Elk jaar nemen meer dan zestig kinderen deel aan het 
voetbalkamp. Vier dagen lang werken zij op speelse wijze aan hun voetbaltechniek, 
bijvoorbeeld met Smartgoals, watervoetbal in zwembad De Estafette en midgetvoetgolf. 
Door samen te werken, leren de kinderen elkaar goed kennen en worden ze echte 
teamspelers. Lees meer en schrijf jouw kind snel in, want vol = vol. 
 

 
 
 

https://voetbalvierdaagse.nl/
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Vakantierooster schooljaar 2018-2019 
Hemelvaart   30-05-2019 t/m 31-05-2019 
Pinksteren   09-06-2019 t/m 10-06-2019 
Zomervakantie   13-07-2019 t/m 25-08-2019* 
*12-07-2019 zijn de leerlingen ’s middags vrij 
 

Studiedagen schooljaar 2018-2019 (de leerlingen zijn vrij) 
Maandag   3 juni 2019 
 

Didactische dagen (de leerlingen zijn vrij) 
Dinsdag    11 juni 2019 
 

Vakantierooster schooljaar 2019-2020 
Hieronder vindt u het vakantierooster voor het schooljaar 2019-2020.  
De studiedagen voor schooljaar 2019-2020 volgen nog.  
 
Herfstvakantie   19-10-2019 t/m 27-10-2019 
Kerstvakantie   21-12-2019 t/m 05-01-2020 
Voorjaarsvakantie  15-02-2020 t/m 23-02-2020  
Goede vrijdag   10-04-2020 
Pasen    11-04-2020 t/m 13-04-2020 
Koningsdag   27-04-2020 
Meivakantie   25-04-2020 t/m 10-05-2020  
Hemelvaart                     21-05-2020 t/m 24-05-2020 
Pinksteren   30-05-2020 t/m 01-06-2020  
Zomervakantie   04-07-2020 t/m 16-08-2020 

 


