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Let op!
Dinsdag 29 maart hebben de leerlingen vrij i.v.m. een studiedag.

Uitnodiging rondetafelgesprek directie
Binnenkort is er een rondetafelgesprek met de directie van school waarin we graag op
informele wijze met u het gesprek aan gaan over een specifiek onderwerp.
Wat: Ronde tafel gesprek met directie
Wanneer: Donderdag 31 maart ‘16
Tijd: van 19.30 uur tot 21.00 uur
Waar: Teamruimte Klippeholm
Volg deze link voor meer uitleg, een persoonlijke video-uitnodiging en de mogelijkheid tot
inschrijven voor het rondetafelgesprek met de directie.
https://docs.google.com/forms/d/1JepaGZ7qmrOPKqKnioCN3yllLWX_sC7cAWVG_pbBMU/viewform

Schoolfotograaf woensdag 6 en donderdag 7 april
Op woensdag 6 en donderdag 7 april bezoekt de schoolfotograaf basisschool Klippeholm.
Binnenkort wordt u door middel van een brief hier verder over geïnformeerd.

Skateboards. stepjes, eenwieler etc.
Op school is er de afspraak dat er tijdens pauzes en onder lestijd geen gebruik gemaakt
wordt van speelgoed dat rolt of rijdt. Daarbij denken we o.a. aan skateboards, stepjes,
eenwielers maar ook aan heelys of afstand bestuurbare auto's en drones. Dit om ongelukken
en beschadigingen aan eigendommen te voorkomen. Het vriendelijke verzoek om dergelijk
materiaal dan ook niet door kinderen mee te laten nemen naar school. Mocht uw kind
overdag heelys dragen dan verzoeken wij hem/haar de 'roller' te verwijderen tijdens
schooltijden.

Oplossing parkeerprobleem
Vanwege de vele ergernissen over het tekort aan parkeerplaatsen tijdens de breng- en haal
momenten, is er besloten om vanaf volgende week vrijdag een proef te starten met kort
betaald parkeren (+/- 5 minuten) op de parkeerplaats bij het winkelcentrum.
Een aantal parkeerplekken, het dichtst bij scholen/KDV, worden hiervoor gereserveerd.
Hierdoor heeft u gegarandeerd plek bij het brengen en halen van de kinderen.
De overige parkeerplekken blijven onbetaald.
Dagelijks zijn er twee leden van de verkeerscommissie op de parkeerplaats bij wie u een
ticket voor het kort parkeren kunt aanschaffen.
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De kosten hiervan bedragen 0,50 voor maximaal 8 minuten parkeren op deze speciale
parkeerplekken.
Ook is er de mogelijkheid om een parkeerplek volledig af te huren.
Voor informatie kunt u hierover contact opnemen met een leidinggevende van CBS
Vesterhavet, KDV Otje of RKBS Klippeholm.
De opbrengst van deze parkeerverordening gaat overigens volledig naar een verkeer
verbetertraject in Bornholm. Hierover wordt u binnenkort geïnformeerd.

Typediploma
Quinn le Bruyn, Denise Hultermans, Jens van Soelen, Nick van der Velde, Romaissa El
Khattoutti en Keanu Verburg uit groep 6b van meester Marcel en Mike Tuinder, Jamiro van
Dam, Esra Türk en Yannick Timmermans uit groep 6a van juf Mar hebben hun typediploma
behaald. Van harte gefeliciteerd!

Voorinschrijving Avondvierdaagse
De data voor de avondvierdaagse zijn dit jaar 6 – 7 – 8 – 9 juni 2016.
Iedere avond start de avondvierdaagse na 18.00 uur bij de Klippeholm. Vergeet niet om je
voor die tijd aan te melden. De organisatie zit vanaf 18.00 uur bij de ingang van de kleuters
om je te registreren. Ook dit jaar moet je je aan het eind van de avond weer afmelden bij
ons. We zitten dan op het grasveld voor de school. Je krijgt een kaart waarop we elke dag
stempelen als je begint en als je klaar bent.
De voorinschrijving van de avondvierdaagse is op dinsdag 12 april a.s. van 15.15 tot 16.00
uur en op woensdag 13 april van 12.00 – 13.00 uur in de aula van de school. Na 13 april
kan er niet meer via school ingeschreven worden alleen nog via de wandelvereniging. Je
krijgt dan de medaille niet via school maar via de wandelvereniging uitgereikt.
Zoals ieder jaar is er de keuze tussen de 5 km en de 10 km afstand. De kosten zijn
€ 7,50 per persoon en moeten bij de inschrijving betaald worden. Graag gepast betalen.
Ook moet je aangeven voor de hoeveelste keer je de avondvierdaagse meeloopt. Wil je 1
avond meelopen, dat kan. De kosten zijn dan € 3,50 per persoon.
We hebben er dit jaar voor gekozen om op iedere avond wat lekkers bij het drinken uit te
delen en op de laatste avond een verrassing mee te geven.
Voor het uitdelen van lekkers en schenken van limonade zoeken we ouders die een avond
beschikbaar zijn om hierbij te helpen. Voor elke avond zijn per afstand 2 personen nodig.
U kunt zich hiervoor opgeven via onderstaand strookje.
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ik wil graag meelopen met de avondvierdaagse.
Naam:
Groep:

5 km / 10 km (doorhalen wat niet van toepassing is)
Meester/juf: ……………………………………….

Loopt mee voor de ………….… keer
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ik geef me op voor limonadeschenken tijdens de avondvierdaagse
Naam: ……………………………………………………………
Tel nr mobiel: ……………………………………………………
Ik wil limonade schenken bij de 5 km / 10 km (doorhalen wat niet van toepassing is)
Voorkeur avond: maandag / dinsdag / woensdag / donderdag / geen voorkeur
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Vakanties schooljaar 2015-2016
Goede Vrijdag
25-03-2016
Pasen
27-03-2016 t/m 28-03-2016
Meivakantie
25-04-2016 t/m 08-05-2016
Pinksteren
15-05-2016 t/m 16-05-2016
Personeelsdag
17-05-2016’
Zomervakantie
18-07-2016 t/m 28-08-2016
Studiedagen schooljaar 2015-2016
Dinsdag
29 maart 2016
Continurooster*
Vrijdag
15 juli 2016
* groepen 1/2
8.30 uur tot 11.45 uur
* groepen 3 t/m 8
8.30 uur tot 14.00 uur
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