24 april 2020
Van Juf Suzanne - Fijn dat je er WEER bent!
Beste ouders,
Afgelopen week heeft u kunnen horen dat de scholen tussen 11 mei en 1 juni (gedeeltelijk) weer
opengaan. Wij zijn meteen aan de slag gegaan met ‘Fijn dat je er WEER bent!’, zodat u nu vóór de
meivakantie duidelijk weet hoe we gaan starten op maandag 11 mei.
We hebben de (sociaal-emotionele) veiligheid voor leerlingen, ouders en medewerkers
vooropgesteld. We zullen beginnen met ruimte voor het individu, rust en inschatten van de
beginsituatie om weer verder te kunnen gaan.
De organisatie zal als volgt zijn:
-Leerlingen gaan naar school op maandag/donderdag of dinsdag/vrijdag. Groepen zijn gehalveerd
(maximaal 16 leerlingen), kinderen uit hetzelfde gezin volgen les op dezelfde dagen. De
groepsleerkrachten sturen vrijdag 24 april om 15.00 uur per mail de indeling, deze staat vast.
-Schooltijden, alle dagen continurooster:
• 08.15 uur – 08.45 uur: Inloop.
U ontvangt bij de indeling (die u vanmiddag ontvangt van de groepsleerkracht) hoe
laat de leerlingen verwacht worden en welke ingang zij moeten gebruiken.
• 08.45 uur: Aanvang programma – lestijd.
• 12.00 uur – 12.30 uur: Pauze
De leerlingen eten gezamenlijk met de eigen leerkracht.
• 12.30 uur – 14.00 uur: Vervolg programma – lestijd.
• 14.00 uur – 14.45 uur: Gefaseerd naar huis
U ontvangt bij de indeling hoe laat de leerlingen naar buiten komen en waar zij
kunnen worden opgewacht.
• 14.15 uur – 14.45 uur: Pauze leerkrachten.
- Vragen via de mail worden door de leerkrachten na schooltijd, vóór 16.30 uur, beantwoord.
- Groepen krijgen les in het eigen lokaal.
- De woensdag is een voorbereiding/extra begeleiding dag.
Mocht uw kind op woensdagochtend online les krijgen, dan wordt dit via de mail
gecommuniceerd.
- De leerlingen ontvangen wederom een planning voor de gehele week op vrijdag 8 mei rond
15.00 uur. Wanneer zij niet op school zijn, werken zij thuis.
Zoals eerder genoemd, vragen kunnen worden gemaild naar de eigen leerkracht(en), deze worden
na schooltijd beantwoord.
- Belangrijke regels halen en brengen:
• Géén ouders op het schoolplein en in de school.
• Maximaal één ouder die brengt tot het hek.
Er is overleg geweest met Vesterhavet en Smallsteps, wij denken dat er door de verschillende
(school)tijden voldoende afstand kan worden gehouden tijdens het halen en brengen van de
leerlingen. Wij vragen iedereen de regels van het RIVM te blijven volgen.
- Bij alle groepen en ingangen komt een dispenser met desinfecterende handgel. Rond het
middaguur vindt een extra schoonmaakronde van het schoolgebouw plaats.
- Er komt een nieuw gymrooster, zodat alle leerlingen minimaal één keer in de week een gymles van

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

de vakdocent hebben. De gymlessen vinden buiten of in de speelzaal plaats.
Er wordt niet gedoucht. Zodra het rooster bekend is wordt u hierover geïnformeerd.
- Leerlingen kunnen naar school als er geen sprake is van symptomen van het coronavirus. Zelfs met
milde symptomen zoals een neusverkoudheid moeten leerlingen thuisblijven.
Conform de richtlijnen van RIVM.
- Als er één of meerdere gezinsleden ernstige klachten heeft, dan dienen alle gezinsleden thuis en
binnen te blijven. Conform de richtlijnen van RIVM.
- Het streven is voor leerlingen die door de omstandigheden thuis (moeten) blijven, thuisonderwijs
op enige wijze aan te blijven bieden.
- Wij vragen u zelf contact op te nemen met de BSO en de leerkracht te laten weten wanneer u daar
gebruik van maakt.
- Er wordt dagelijks ruimte geboden voor noodopvang voor de leerlingen van ouders in vitale
beroepen. Heeft u dit nodig op de dagen dat uw kind niet op school is, dan graag aanmelden bij
directielid onderwijs Margreet Eikmans: meikmans@klippeholm.nl. Zij neemt dan contact met u
op.
Belangrijk:
- De studiedag van 29 mei komt te vervallen en is dus een gewone schooldag of thuisonderwijsdag.
- Helaas kan de sportdag eind juni niet doorgaan, alsmede de avondvierdaagse.
Als laatste wil ik graag nog zeggen dat ik ontzettend trots ben op IEDEREEN op Klippeholm, wat een
kanjers allemaal!
Een fijne vakantie en gezondheid gewenst.
Lieve groet,
Juf Suzanne

Schoolfotograaf
Nadere informatie volgt.

Namens Meer Primair
Zie de brief in de bijlage

Bericht vanuit de OV
Ouderbijdrage 2019-2020
Beste Ouders,
Zoals u wellicht weet, wordt er van u een bijdrage gevraagd voor de Oudervereniging van Klippeholm.
De Oudervereniging heeft als belangrijkste taak het organiseren van diverse activiteiten op school. Dit
alles doen de ouders op vrijwillige basis! Deze activiteiten worden betaald vanuit de ouderbijdrage.
De activiteiten zijn onder andere Sinterklaas, Kerst, Pasen, carnaval, schoolreis, schoolfotograaf,
afscheid groep 8, sportdag en de avondvierdaagse.
Gezien de huidige Corona maatregelen kan ik mij voorstellen dat er ook vragen zullen zijn over de
activiteiten die door de oudervereniging worden georganiseerd en in hoeverre deze activiteiten
doorgang kunnen vinden. De volgende komende activiteiten worden nog (gedeeltelijk) vanuit de
ouderbijdrage bekostigd:
• Schoolreis/themadag: deze zijn verschoven naar begin komend schooljaar. Deze post is goed
voor 55% van de ouderbijdrage. Voor groep 8 wordt nog een alternatief gezocht.
• Afscheid groep 8: we hopen dat dit door kan gaan (zo mogelijk in een alternatieve vorm)
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•
•
•

Eerste Heilige Communie: ik ga ervan uit dat deze voor de desbetreffende kinderen gewoon
doorgaat
Sportdag: zal dit jaar komen te vervallen.
Avondvierdaagse: de kosten worden grotendeels vanuit het startgeld betaald. (Zal dit jaar
komen te vervallen)

De al georganiseerde activiteiten (waaronder Sinterklaas, Kerst, carnaval/kermis, Pasen) bestaan voor
een ruime 40% van de ouderbijdrage en zijn inmiddels uitgegeven.
De Ouderbijdrage bedraagt € 45,-- per kind per schooljaar (op de jaarvergadering van de
oudervereniging wordt ieder jaar de hoogte van de bijdrage vastgesteld). Mocht u de ouderbijdrage
nog niet hebben betaald, zou ik u willen vragen de ouderbijdrage over te maken op rekeningnummer
NL 56 INGB 0001903122 t.n.v. Oudervereniging Klippeholm te Hoofddorp? Noteer svp bij de
omschrijving de naam en de groep van uw kind (eren).
Mocht er een reden zijn in uw (huidige) situatie dat de ouderbijdrage niet betaald kan worden, dan
hoor ik dit graag en kunnen we zoeken naar een oplossing.
Ondanks dat het in de huidige periode best eens moeilijk zal zijn, wensen wij u en uw kind(eren) een
fijn einde van het schooljaar op Klippeholm!
Heeft u nog vragen aan de Oudervereniging dan kunt u altijd bij een van de leden terecht of via
ov@klippeholm.nl. Meer informatie over de oudervereniging en de ouderbijdrage kunt u vinden in de
schoolgids. U kunt ons ook terug vinden op de site van de Klippeholm (www.klippeholm.nl).
Vriendelijke groet namens de OV,
Jeroen Stuurwold
Voorzitter Oudervereniging
RKBS Klippeholm

Vanuit de commissie Lezen en Bibliotheek
De bibliotheek Haarlemmermeer introduceert de AfhaalBieb! Met de afhaalbieb bestel je boeken en
haal je ze af bij onze vestigingen Hoofddorp-Centrale, Hoofddorp-Floriande of Nieuw-Vennep. Zo
kunnen alle kinderen boeken blijven lezen! Meer informatie is te vinden via de volgende link:
https://www.debibliotheekhaarlemmermeer.nl/deafhaalbieb-bestel-boeken-en-haal-ze-af/
Verder zijn er in de bijlage weer nieuwe boekentips te vinden en is er een speciale bijlage waarin
beschreven staat hoe er e-books geleend kunnen worden bij de bibliotheek Haarlemmermeer, zo
kunnen er ook boeken gelezen worden op de computer of tablet.
Verder zijn er in de bijlage weer nieuwe boekentips te vinden.
Vakantierooster schooljaar 2019-2020
Koningsdag
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

27-04-2020
25-04-2020 t/m 10-05-2020**
21-05-2020 t/m 24-05-2020
30-05-2020 t/m 01-06-2020
04-07-2020 t/m 16-08-2020*

*Leerlingen ’s middags vrij
03-07-2020 zijn de leerlingen ’s middags vrij
Studiedagen schooljaar 2019-2020
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Vrijdag

29-05-2020. Deze vervalt en wordt een gewone

schooldag of thuisonderwijsdag.

Didactische dagen
Dinsdag
Continurooster**
Vrijdag
**Voor de groepen 3 t/m 8
Voor de groepen 1/2

02-06-2020. Nadere informatie volgt.

24-04-2020
8.30 uur tot 14.00 uur
8.30 uur tot 11.45 uur (dit zijn de reguliere schooltijden)
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