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Hemelvaart
schoolreisje
tweede Pinksterdag
hoofdluiscontrole
avondvierdaagse
studiedag (leerlingen vrij)
sportdag
alternatief voor de sportdag (mocht het 23 juni slecht weer zijn)

Schooltijden
Inmiddels is de stemming over het nieuwe schooltijdenmodel in volle gang. Op de eerste dag
hebben al 75 van onze 270 gezinnen hun stem uitgebracht. Deze respons van 28% binnen 24
uur is volgens Scholen met Succes zelfs hoog in vergelijking met andere scholen die een
dergelijke stemming uitvoeren. Wij willen alle ouders dan ook bijzonder bedanken voor hun
uitgebrachte of nog uit te brengen stem.
Wellicht nog ten overvloede; mocht het minimale stemmingspercentage niet gehaald
worden of één stemmingsmodel worden gekozen (volgens de reeds eerder
gecommuniceerde percentages), dan blijft het traditionele rooster van kracht op
Klippeholm.

Schoolreisje
Dinsdag 30 mei a.s. gaan we op schoolreisje. Alle leerlingen worden op de normale tijd
op school verwacht.
De groepen 1 en 2 en de groepen 3 en 4 gaan naar Dierentuin Artis.
De bus vertrekt om 9.15 uur en om 16.15 uur zijn wij weer terug.
De groepen 5 en 6 gaan naar Attractiepark Drievliet in Den Haag.
De bus vertrekt om 9.00 uur en om 17.00 uur zijn wij weer terug.
De groepen 7 en 8 gaan naar Attractiepark Duinrell in Wassenaar.
De bus vertrekt om 9.00 uur en om 17.30 uur zijn wij weer terug.
Denk even aan de volgende punten:
* Zorg dat je op tijd op school bent. De bus vertrekt op tijd.
* Neem geen geld mee. Je verliest het snel en je hebt geen tijd om iets te kopen.
* Neem geen telefoon mee. Het zou zonde zijn als hij nat zou worden of kwijt zou raken.
* Neem niet teveel snoep mee. Niets is vervelender om tijdens een schoolreisje misselijk
en ziek te worden.
* Neem geen kauwgom en lolly’s mee!
* Houd er rekening mee dat het snoep binnen het groepje eerlijk verdeeld wordt.
* Neem genoeg pakjes drinken mee. Zorg eventueel voor een flesje, zodat je dit later kunt
vullen met water.
* Zorg voor een eigen lunchpakketje.
* Je moet zelf je tas dragen, dus een gemakkelijk dragende (rug)tas is handig.
* Bij somber weer is regenkleding geen overbodige luxe.
* Bij mooi weer is het handig om zonnebrand mee te nemen. Smeer je eventueel thuis vast
goed in.
* Trek gemakkelijke schoenen aan, want je loopt de hele dag en een blaar heb je zo.
* En ten slotte: neem je goede humeur mee! Dat is wel zo gezellig.
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Als we allemaal aan deze punten denken, dan kan de dag haast niet meer stuk!

Limonade schenken tijdens Avondvierdaagse
Dit jaar vindt de Avondvierdaagse plaats op 12, 13, 14 en 15 juni 2017. Iedere avond streven
wij ernaar om op allebei de afstanden limonade te schenken met wat lekkers.
Voor het uitdelen van lekkers en het schenken van limonade zoeken wij ouders die een
avond beschikbaar zijn om hierbij te helpen. Het zou fijn zijn als bij beide afstanden twee
mensen per avond kunnen helpen. Tot op heden hebben zich nog te weinig ouders
aangemeld en dat zou betekenen dat de kinderen geen lekkers en limonade krijgen tijdens
het wandelen!
Wilt u een avond limonade schenken? Heel graag! Opgeven graag vóór 6 juni via:
ov@klippeholm.nl
De oudervereniging neemt dan contact met u op.

Typediploma
Joep Spilker, Norah Simon en Remy van Es uit groep 6a van juf Karin en juf Maryam hebben
hun typediploma behaald. Wij zijn ontzettend trots op alledrie. Van harte gefeliciteerd!

Naschools aanbod Brede school Bornholm
Het uitgebreide naschools aanbod van de Brede school Bornholm vindt u op de website van
de brede school www.bredeschoolbornholm.nl.
In de week van 22 mei beginnen de lessen van Apengym en Kinderyoga.
Schrijf uw kind snel in, vol=vol.
Inschrijving kunt u doen via de website www.bredeschoolbornholm.nl.
De kosten voor deze activiteiten kunt u op de onderstaande wijze overmaken. Pas na
betaling is uw inschrijving definitief.
Voor de activiteiten Apengym en kinderyoga maakt u gebruik van bankrekeningnummer
NL51 ABNA 0412 42 1623 t/n Naschools aanbod BsB
NB. Vermeld bij alle betalingen de naam van uw kind(eren) en de activiteit(en)! Indien de les
bij onvoldoende inschrijvingen wordt geannuleerd, wordt het bedrag teruggestort op uw
rekening.
Apen gym
Sport en beweging is een must voor iedereen! Daarom worden er naast de gymlessen op
school, extra sportlessen na schooltijd aangeboden. De sportcoach begeleidt hen
enthousiast.
 Voor:
groepen 1 en 2
 Dag:
dinsdag
 Tijd:
15.30 uur – 16.15 uur
 Aantal:
20
 Kosten:
€ 2,50 ( voor 4 lessen)
 Periode:
30 mei t/m 27 juni ( m.u.v. 13 juni i.v.m. avondvierdaagse)
 Door:
Sportservice Haarlemmermeer
 Docent:
Judith
 Waar:
Gymzaal Bornholm 1
Yoga
Kinderyoga is leuk en helpt om meer vertrouwen en zelfbewustzijn te krijgen. Het heeft ook
een gunstige invloed op het concentratievermogen en de creatieve ontwikkeling. Het is goed
voor ieder kind.
 Voor:
groepen 1 t/m 5
 Dag:
dinsdag
 Tijd:
15.30 uur – 16.30
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Kosten:
Periode:
Door:
Docent:
Waar:

€ 50,00 ( voor 7 lessen)
30 mei t/m 11 juli
Kinderyogatuin
Roelie Vermeer
Vesterhavet speellokaal

Turnen
Uit onderzoek blijkt dat kinderen met een goed ontwikkeld coördinatievermogen ook
vaardigheden op andere gebieden bezitten. Sporten geeft al van voordelen op motorisch,
emotioneel/sociaal en cognitief gebied. Gymnastiek vormt de basis van alle sporten en is
dus essentieel, zo niet onmisbaar in de ontwikkeling van een kind.
 Voor:
groepen 3 t/m 8
 Dag:
donderdag
 Tijd:
15.30 uur – 16.15 uur (groepen 3 t/m 5)
16.15 uur – 17.00 uur ( groepen 6 t/m 8)
 Aantal:
maximaal 24 kinderen
 Kosten:
€ 4,00 ( voor 4 lessen)
 Periode:
1 t/m 29 juni ( m.u.v. 15 juni i.v.m. avondvierdaagse)
 Door:
SV Pax
 Docent:
Chantal Peper
 Waar:
Gymzaal Bornholm 2

Workshop Opvoeden in twee huizen
Echtscheiding en opvoeden
Wij bieden de workshop "opvoeden in twee huizen" aan over opvoeden
na de scheiding. Niet meer samen onder één dak als gezin, en toch blijven
jullie verbonden als ouders van je kind. Hoe doe je dat eigenlijk, samen
zorgen voor de kinderen als je gescheiden bent?
Voor Wie?
 De workshop is bedoeld voor gescheiden ouders wonend in de
gemeente Haarlemmermeer.
 De workshop duurt ongeveer 2 uur en is interactief voor ongeveer 6-12 ouders.
 De nadruk ligt op de opvoeding en het uitwisselen van bruikbare tips met andere
gescheiden ouders.
 U kunt met uw ex-partner komen maar uit ervaring blijkt dat het prettiger is om apart
aan een avond deel te nemen.
Aanmelden:
 Deelnemen aan de workshop is gratis voor inwoners Haarlemmermeer.
 Opgeven kan online via:
www.ggdkennemerland.nl/jeugd/cursussen/workshop-echtscheiding-en-opvoeden
 Of via een mail naar een e-mail sturen naar cursusbureau@vrk.nl met uw naam,
adres, telefoonnummer en of u alleen of samen komt.
Data voorjaar 2017
Dinsdag 4 juli 19.30 -21.30 Locatie Badhoevedorp Snelliuslaan 35
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Vakantierooster schooljaar 2016-2017
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie
Studiedagen schooljaar 2016-2017
Dinsdag

25 en 26-05-2017
05-06-2017
22-07-2017 t/m 03-09-2017*
*21-07-2017 zijn de leerlingen ’s middags vrij
20 juni 2017

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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