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Sinterklaas op school
Maandag 5 december, 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 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.
Denkt u eraan dat de schooltijden voor deze dag anders zijn nl. een
continurooster. Dit betekent dat alle leerlingen op school lunchen en dat ze om 14.00 uur
uit zijn. Vergeet niet uw zoon of dochter een lunchpakket mee te geven!
Dinsdag 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 op maandagochtend 5 december worden meegenomen.

Herinnering sieraden tijdens de gymles
Graag willen wij u eraan herinneren dat vanwege veiligheidsredenen alle sieraden tijdens de
gymlessen af moeten. Ook de touwtjesarmbandjes vallen hieronder. Zorg dat sieraden
zoveel mogelijk af zijn tijdens de dagen dat uw kind gym heeft. Heeft uw kind tijdens de les
toch een sieraad om, dat niet afgedaan kan worden, dan kan uw kind helaas niet deelnemen
aan deze les.

Oproep versieren Kerst
Op dinsdag 6 december vanaf 8.30 uur gaan we de school in kerstsfeer brengen.
Kerstbomen optuigen, lichtjes ophangen en de hal versieren.
Wij kunnen hierbij uw hulp goed gebruiken. Opgeven kan bij de leerkracht van uw kind.
Kerstdiner
Intekenlijsten voor het kerstdiner hangen vanaf 6 december op de deur van het klaslokaal.

Geboren
Op vrijdag 4 november is Juf Wendy Wagenaar, uit groep 8a, bevallen van dochter Evi.
Wij wensen Wendy en Thijs heel veel geluk en gezondheid met Evi.
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School in ontwikkeling
‘Onderzoek naar andere schooltijden’
In dit huidige schooljaar onderzoekt Klippeholm de mogelijkheden rondom nieuwe
schooltijden binnen het onderwijs. Een onderwerp dat vele belanghebbenden in en om een
school aangaat.
Het is daarbij goed om te vermelden dat deze oriëntatie niet voortkomt uit een urgentie
maar uit de wil om te onderzoeken of onze huidige schooltijden nog (steeds) aansluiten bij
de wensen van de ouders, de leerlingen, de leerkrachten, de ontwikkelingen in de huidige
maatschappij en bij de werkgever, Stichting Meer Primair.
Waarom onderzoek naar nieuwe schooltijden?
 In het strategisch beleid van de werkgever (Stichting Meer Primair) is opgenomen
dat iedere school zich oriënteert op nieuwe schooltijden en alle belanghebbenden
hierbij betrekt om te komen tot een gedragen richtinggevende uitspraak.
 De huidige schooltijden sluiten niet goed aan bij de komst van de nieuwe onderwijscao en de daarbij horende werktijden. Hierdoor is extra werkdruk ontstaan.
 Uit de laatste ouderenquête is gebleken dat er ouders zijn die graag andere
schooltijden op Klippeholm zien (er zijn overigens ook ouders die dit juist niet willen).
Werkgroep
Om al deze belanghebbenden goed te betrekken bij het onderzoek, wordt er een werkgroep
gevormd, die op een onafhankelijke wijze kijkt hoe er wordt aangekeken tegen dit
onderwerp. Uiteraard is de MR als officiële vertegenwoordiging van de ouders en de school
daar nauw bij betrokken. Omdat school het erg belangrijk vindt dat er een brede
afspiegeling van school is vertegenwoordigd binnen de werkgroep, zoeken we een ouder die
de bereidheid heeft om deel te nemen aan de werkgroep. Een open houding, tijd om
meerdere keren in de avond bijeen te komen en in staat zijn om vraagstukken vanuit een
helicopterview te benaderen zijn daarbij een absolute pré.
Hoe wordt u als ouder geïnformeerd over dit onderwerp?
 School vindt het belangrijk haar ouders nadrukkelijk te betrekken bij een belangrijke
beslissing, daarom wordt er een brede vertegenwoordiging in de werkgroep
gecreëerd.
 Middels een speciale nieuwsbrief houdt de werkgroep alle betrokkenen op de hoogte
over belangrijke ontwikkelingen.
 In de onderzoeksprocedure is vastgelegd dat de mening van ouders en leerkrachten
nadrukkelijk wordt onderzocht door middel van een onafhankelijke en uitgebreide
enquête.
 Begin 2017 wordt er een ouderinformatieavond georganiseerd, waarin alle
mogelijkheden, voor- en nadelen en eventuele gevolgen (van alle varianten op
schooltijden) worden uitgelegd door een onafhankelijk spreker.
Mocht u na het lezen van bovenstaand geïnteresseerd zijn in deelname aan de werkgroep of
graag extra informatie ontvangen, dan kunt u contact opnemen met de directeur via
directie@klippeholm.nl. Eventuele aanmeldingen voor de werkgroep dienen vóór 1
december binnen te zijn.

Mad Science
Mad Science komt weer op Brede school Bornholm met te gekke nieuwe lessen!
Na een knallende aftrap met een spectaculaire, nieuwe science show, kunnen leerlingen van
groep 3 t/m 8 zich opgegeven voor de naschoolse wetenschap en techniek cursus.
De shows zijn op 30 november (Klippeholm), 1 december (Bikube) en 9 december
(Vesterhavet).
De cursus bestaat uit volledig nieuwe lessen, waardoor deelname ook geschikt is voor
kinderen die al eerder hebben meegedaan.
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De cursus is op donderdag om 15:30 uur, vanaf 12-1-2017. De lessen duren een uur.
De kinderen worden zes weken lang meegenomen in de wondere wereld van experimenten,
proefjes en demonstraties. Elke les staat een nieuw thema centraal en wordt de wetenschap
en techniek die daarachter zit uitgelegd. Uiteraard gaat ook iedereen zelf aan de slag als een
echte wetenschapper!
Na afloop van de show wordt de informatie aan de kinderen meegegeven. Per cursusgroep
kunnen 15 tot 24 kinderen mee doen. Bij minder aanmeldingen gaat de cursus niet door.
Bij voldoende inschrijvingen (30+) starten we een tweede groep.
Inschrijven kan t/m 20-12-2016.
Nu al nieuwsgierig of inschrijven? Kijk dan op nederland.madscience.org

Jumbo actie ‘Sparen voor je School’
De door uw ingeleverde punten hebben een bedrag van € 6923,58
opgeleverd.

Wecycle actie
De actie is afgelopen. Er kunnen geen apparaten meer worden ingeleverd.
De dozen zijn deze week opgehaald en nu is het afwachten wat onze beloning gaat worden.

GGDFlits
Zindelijkheid
Weet u dat bedplassen veel voorkomt bij kinderen. Zeker één op de 6 kinderen van 6 jaar is
’s nachts nog niet droog. Bij kinderen van 9 jaar geldt dat voor één op de 15 kinderen.
Bedplassen kan voor zowel ouders of verzorgers als voor het kind vervelend zijn
Gelukkig is er wat aan te doen, lees meer via deze link. U kunt altijd een afspraak maken met
de jeugdverpleegkundige verbonden aan de school van uw kind. Dit kan via 023 7891777 op
werkdagen van 8.30 – 12.30 en 13.00 – 17.00
Vakantierooster schooljaar 2016-2017
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie (incl. Koningsdag)
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

Studiedagen schooljaar 2016-2017
Donderdag
Dinsdag
Continurooster
Maandag
Voor de groepen 1 t/m 8
Vrijdag
Voor de groepen 1/2
Voor de groepen 3 t/m 8

24-12-2016 t/m 08-01-2017
18-02-2017 t/m 26-02-2017
14-04-2017 t/m 17-04-2017
22-04-2017 t/m 07-05-2017
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

6 april 2017
20 juni 2017

5 december
8.30 uur tot 14.00 uur
23 december
8.30 uur tot 11.45 uur
8.30 uur tot 14.00 uur
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