23 november 2017
Belangrijke data december 2017
5
december:
Sinterklaas op school
5
december:
continurooster groep 1 t/m 8
13
december:
hoofdluiscontrole*
21
december:
Kerstviering in de kerk, let op: andere schooltijden
22
december:
continurooster groep 3 t/m 8
25
december:
Kerstvakantie
*Hoofdluiscontrole is verplaatst van 6 naar 13 december

Sinterklaas op school
Dinsdag 5 december a.s. wordt het Sinterklaasfeest op school gevierd. Alle
kinderen worden om 8.20 uur (!) in hun eigen klas verwacht met hun jassen
aan. Het zou fijn zijn als ouders zo snel mogelijk de school willen verlaten,
zodat er op tijd kan worden begonnen met het programma. We ontvangen
Sinterklaas buiten. Wij vragen ouders op gepaste afstand mee te kijken naar
de aankomst, achter het opgehangen afzetlint.
De kinderen uit de groepen 1 t/m 4 hoeven deze dag geen eten en drinken
mee te nemen voor de kleine pauze. Daar wordt voor gezorgd. Voor deze dag
geldt een continurooster. Dit betekent dat alle kinderen om 14:00 uit zijn en
op school een broodje eten. Alle kinderen nemen voor deze dag dus een
lunchpakketje mee naar school.
Woensdag 6 december mogen de kinderen één cadeautje mee naar school nemen om over
te vertellen.
Sint in de bovenbouw (Groepen 5 t/m 8)
De surprises kunnen maandag 4 december NA SCHOOLTIJD in de klas gebracht worden. De
kijkmiddag voor de surprises is diezelfde middag van 15:15 tot 15:45 uur. Ook voor de
kinderen van groep 5 t/m 8 geldt een continurooster. Zij mogen dus een lunchpakketje
meenemen en zijn om 14:00 uit.

Klippeholm in Ontwikkeling
Ouderavond Woordenschat 30 november
Woordenschat is essentieel in het dagelijks leven. Alles valt en staat met woordenschat.
Afgelopen schooljaar heeft meester Marcel het team door middel van een presentatie op
een studiedag meegenomen in de wonderlijke wereld van woordenschat. Waarom is een
brede woordenschat zo belangrijk? Hoe kunnen we kinderen ondersteunen in het
opbouwen van een brede woordenschat? Op welke manier geven we hier vorm aan binnen
ons onderwijs?
We vinden het niet alleen belangrijk dat hier op school aandacht voor is, maar ook thuis. Op
welke manier kunt u als ouder hieraan bijdragen en afstemming creëren met het onderwijs
school? Op donderdagavond 30 november informeren wij u hier graag over tijdens een
ouderavond. Deze avond is vooral bedoeld voor de ouders van de leerlingen uit groep 1 t/m
4. Inschrijven kan via:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfc_e8pEQ3lV8qLzqtYIKaENT__8X0RFBJ5KAw2
2MgvBf1i3A/viewform
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Mededelingen MR
Vanuit de vergadering van 13 september jl. kunnen wij u de volgende zaken mededelen:
 Het jaarverslag van de MR 2016 – 2017 is goedgekeurd. Dit verslag kan worden
opgevraagd bij het secretariaat.
 Dit schooljaar staat het onderwerp identiteit op de agenda. Hier zullen ook ouders bij
betrokken worden.
 Een aantal leerkrachten is dit schooljaar met de Masteropleiding transitie in het
onderwijs gestart. Hierbij zal zowel het team als de MR betrokken worden. Er wordt
gekeken naar de toekomst van het onderwijs en hoe wij hier als school op kunnen
inspelen.
 Het jaarplan van 2016 -2017 is geëvalueerd en het jaarplan van 2017 – 2018 besproken.
Mede aan de hand hiervan zal er voor komend schooljaar een activiteitenplan worden
opgesteld door de MR. Speerpunten worden de ouderbetrokkenheid en opbrengsten.
Notulen van MR vergaderingen zijn op te vragen bij het secretariaat en u kunt ons met
vragen/opmerkingen altijd bereiken via mr@klippeholm.nl.

Sinterklaastheater in ’t Kattegat
Jeugdtheatergroep Tikkie presenteert:
“Paniek in de pepernotenkeuken”
Zaterdag 25 november van 11.30 uur tot 12.30 uur.
Entree € 2,00 (incl. wat lekkers)
Iedereen is natuurlijk welkom, maar de voorstelling is vooral voor kinderen van 4 t/m 8 jaar.
Na afloop van de voorstelling kun je nog met Sint op de foto.
Wijkcentrum ’t Kattegat,
Skagerrak 328, 2133 DX Hoofddorp.
kattegat@maatvast.nl
Zie ook bijgesloten flyer.

Spaanse les
Lo que se aprende en la cuna, siempre dura.
Wat je leert in de wieg, duurt altijd voort. Oftewel jonggeleerd is oud gedaan.
Daarom kunnen kinderen op de basissschool al Spaans leren bij Español y más.
Spaans is een wereldtaal en wordt in de toekomst van onze kinderen steeds belangrijker. In
het voortgezet onderwijs krijgt deze taal dan ook steeds meer aandacht. Nu kunnen ook
jouw kinderen zich alvast voorbereiden op hun toekomst door Spaans te leren door middel
van verhalen.
Spaans voor kids is een leuke vrijetijdsbesteding voor kinderen van groep 5 tot en met groep
8 waarbij ze ook nog heel veel Spaans leren begrijpen en spreken. Zodra de kinderen kunnen
lezen gaan ze dit ook doen in het Spaans.
 Voor: Groepen 5 t/m 8
 Dag: Donderdag
 Tijd: 15:30 - 16:30 uur
 Aantal: Maximaal 13 kinderen
 Kosten: € 100,00 (voor 10 lessen)
 Periode: 28 januari t/m 21 februari en 8 maart t/m 29 maart (onderbreking
voorjaarsvakantie)
 Door: Espanol Ymás
 Docent: Carmen Meester
 Waar: Bikube
 Gratis proefles 11 januari
Voor het inschrijven of voor meer informatie? Neem dan contact via onderstaand
telefoonnummer of e-mailadres.
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Tel. 023 - 89 23 295
Mob. 06 - 100 643 61
E-mail: info@spaansvoorkids.nl

GGDFlits
Hoofdluis blijft voorkomen bij kinderen en steeds vaker ook bij jongeren. Geen reden om in
paniek te raken maar wel om het goed aan te pakken. Er bestaat nog steeds veel
onwetendheid over de oorzaak en behandeling van hoofdluis. Op onze website
www.ggdkennemerland.nl/hoofdluis vindt u heel veel nuttige informatie over hoofdluis.
Bekijk hier een filmpje
Heeft iemand in uw gezin last van hardnekkig hoofdluis? Het is altijd mogelijk een afspraak
te maken bij de jeugdverpleegkundige verbonden aan de school van uw kind. De
jeugdverpleegkundige kan met u meedenken en adviseren over het bestrijden van de
hoofdluis.
Een afspraak maken kan via 023 7891777 op werkdagen van 8.30–12.30 uur en 13.00–17.00
uur.
Vakantierooster schooljaar 2017-2018
Kerstvakantie
23 december 2017 t/m 7 januari 2018
Voorjaarsvakantie
24 februari t/m 4 maart 2018
Goede Vrijdag
30 maart 2018
Pasen
1 en 2 april 2018
Meivakantie
28 april t/m 13 mei 2018
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
Continurooster
Dinsdag
Voor de groepen 1 t/m 8
Vrijdag
Voor de groepen 1/2
Voor de groepen 3 t/m 8

5 december
8.30 uur tot 14.00 uur
22 december
8.30 uur tot 11.45 uur
8.30 uur tot 14.00 uur
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