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25 januari 2018

 
Belangrijke data februari en maart 2018     
    7 februari: hoofdluiscontrole 
 13 februari: Carnaval (Let op! Andere schooltijden) 
 24 februari: voorjaarsvakantie 
   5 maart:  weer naar school 
 27 maart:  kledingactie 
 29 maart:  Paasviering  
 30 maart:  Goede Vrijdag (leerlingen vrij) 

 

Griepgolf 
Ook het griepvirus is niet aan onze school voorbij gegaan. Vooral afgelopen week kregen wij 
dagelijks vele ziekmeldingen over leerlingen. Maar het virus treft ook de ouders en de 
leerkrachten van onze school. Afgelopen dinsdag waren er bijvoorbeeld vier leerkrachten 
afwezig met griepklachten. Gelukkig is de bereidheid onder de andere leerkrachten altijd 
groot om te helpen (invallers zijn immers nauwelijks beschikbaar) door extra te werken. 
Hierdoor hoeven er tot nu toe geen groepen naar huis gestuurd te worden. Wij wensen alle 
zieke leerlingen, ouders en leerkrachten veel sterkte en hopen ze snel weer op school te 
zien. 
 

Kermis en Carnaval  
Op dinsdag 13 februari is het feest op school! Er wordt een kermis georganiseerd voor alle 
kinderen en omdat het ook carnaval is in die periode, mogen de kinderen die dag verkleed 
op school komen.  
In school vindt u tientallen kermisactiviteiten. Organisatorisch is het niet mogelijk om alle 
kinderen tegelijk aan de kermis te laten deelnemen en daarom is de onderstaande indeling 
gemaakt:  
- Dinsdagochtend van 9.30 uur tot 11.45 uur de groepen 1 t/m 4 (De kinderen van groep 8                                               
  begeleiden)  
- Dinsdagmiddag van 13.00 uur tot 15.15 uur de groepen 5 t/m 8  
- Dinsdagavond van 18.00 uur tot 19.30 uur (iedereen is welkom: papa’s, mama’s, opa’s,                                  
oma’s)  
 
De kinderen van groep 8 komen de hele dag. In de ochtend begeleiden zij de kinderen van 
de groepen 1 t/m 4 en in de middag gaan zij zelf langs de onderdelen.  
's Avonds mogen alle kinderen met hun ouders komen.  
Let op! Andere schooltijden deze dag. 
Dat betekent dat de kinderen van de groepen 5 t/m 7 op dinsdag 13 februari ’s morgens vrij 
zijn en de kinderen van de groepen 1 t/m 4 hebben die dag ’s middags vrij. 
 

Werkgroep identiteit 

Aan het begin van het schooljaar is er een werkgroep identiteit in het leven geroepen, 
waarbij ouders en school gezamenlijk nadenken en praten over de katholieke signatuur van 
de school. Het streven is, om naast de keuze voor een nieuwe levensbeschouwelijke 
methode, ook tot een leerlijn wereldreligies (inclusief bezoek aan de gebedshuizen) te 
komen. Maar bovenal staat het gesprek over de mate waarin de school handelt vanuit een 
katholieke levensopvattingen centraal en de ruimte en ontvankelijkheid die daarbij is voor 
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andere religies. Hierbij maken we gebruik van de zogenoemde Victioriaschaal (klik hier voor 
uitleg) waarin vier soorten scholen zijn te onderscheiden: Monoloogschool, Dialoogschool, 
Kleurloze school en Kleurrijke school. 
Monoloogschool:  Een traditionele katholieke school van katholieke ouders, voor 

katholieke kinderen en door katholieke leerkrachten. 
Dialoogschool: Een eigentijdse katholieke school die nadrukkelijk in contact wil 

staan met andere levensopvattingen. 
Kleurloze school:  Geloven of niet geloven is een privézaak en hoort daarom niet thuis 

op de school. 
Kleurrijke school:  Veel ruimte voor culturele en religieuze verschillen, zonder voorkeur 

voor één specifiek geloof. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Omdat samenwerken met ouders voor ons meer betekent dan informeren, bieden we ook 
graag alle ouders de ruimte om mee te denken over de identiteit van onze school. We willen 
namelijk naast ons eigen inzicht ook een goed beeld krijgen hoe u de identiteit van school 
ervaart en graag zou willen zien. Om deze reden kunt u in school op diverse momenten uw 
voorkeur van het type school uit de Victoriaschaal aangeven, onder begeleiding van een 
ouder en leerkracht uit de werkgroep identiteit. Kost dit veel tijd of is het moeilijk? Welnee, 
het neemt hoogstens 5 minuten in beslag en we leggen het ter plekke graag nog even uit. 
Kunnen we rekenen op uw inbreng? 
Aanwezigheid werkgroep voor het invullen van de Victoriaschaal in de aula van school: 
Maandag 29 januari  tussen 08.20 uur en 08.40 uur 
Woensdag  31 januari  tussen 08.20 uur en 08.40 uur 
Woensdag  07 februari  tussen 08.20 uur en 08.40 uur 
 

Carnavalsdisco in ’t Kattegat 
Op vrijdag 9 februari is er Carnavalsdisco in wijkcentrum ’t Kattegat.  
Voor de groepen 3 t/m 8 van 19.00 uur tot 21.00 uur  
Het kind met de mooiste outfit wint een prijs! 
Entree € 1,50 (incl. één limonadedrankje). 
Consumpties apart verkrijgbaar. 
Muziek o.l.v. DJ Niels. 

 

Kledinginzameling 27 maart  
Op dinsdag 27 maart wordt er gebruikte kleding opgehaald door Bags2school op 
Klippeholm. De zakken (van Bags2school), waarin u de kleding kunt doen, worden 

in de week van 19 maart meegegeven. 
 

Naschools aanbod Brede school Bornholm  
Vanaf 30 januari beginnen de lessen van apen gym en turnen. 
Schrijf uw kind snel in, vol=vol. 
Aanmelden gaat via Otje@smallsteps.nl 
Gelieve naam, telefoonnummer, groep en school in de mail te zetten en daarvoor 
onderstaande tabel over te nemen. 

https://www.youtube.com/watch?v=tH8tzJ5gRsc
https://www.youtube.com/watch?v=tH8tzJ5gRsc
mailto:Otje@smallsteps.nl
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Voornaam:    

Achternaam:    

Email:    

School:    

Groep:   

Leeftijd:    

Activiteit:    

Telefoonnummer:     

 
Apengym 
Sport en beweging is een must voor iedereen! Daarom worden naast de gymlessen op 
school extra sportlessen na schooltijd aangeboden. De sportdocent begeleidt hen 
enthousiast. 

 Voor: Groepen 1 en 2 

 Dag: Dinsdag 

 Tijd: 15:30 - 16:15 uur 

 Aantal: 20  

 Kosten: € 4 (voor 4 lessen) 

 Periode: 30-01, 06-02, 13-02 en 20-02 

 Docent: Inge Roquas 

 Waar: Gymzaal Bornholm 1 
Gelieve het geld in een envelop voorzien van naam van uw kind en school inleveren bij 
Inge Roquas, sportdocent. 
Turnen 
Uit onderzoek blijkt dat kinderen met een goed ontwikkeld coördinatievermogen ook 
vaardigheden op andere gebieden bezitten. Sporten geeft tal van voordelen op motorisch, 
emotioneel/sociaal en cognitief gebied. Gymnastiek vormt de basis van alle sporten. 

 Voor: Groepen 3 t/m 5 

 Dag: Dinsdag 

 Tijd: 16:15 – 17.00 uur 

 Aantal: 20  

 Kosten: € 4 (voor 4 lessen) 

 Periode: 30-01, 06-02, 13-02 en 20-02 

 Docent: Inge Roquas 

 Waar: Gymzaal Bornholm 1 
Gelieve het geld in een envelop voorzien van naam van uw kind en school inleveren bij 
Inge Roquas, sportdocent. 
Jazz/Streetdance 
Voor de jongste kinderen vanaf 5 jaar die hip willen dansen. Wij bieden hen veel variatie in 
de dansles, zodat zij hierna eventueel een keuze kunnen maken voor een dansvorm die het 
beste past bij de leerling. In deze les komen de volgende vormen aanbod. Jazzballet voor alle 
basispassen, streetdance voor het stoere deel en Show voor het speelse 
effect.                                    

 Voor: Groepen 2 t/m 4              

 Dag: Maandag                                   

 Tijd: 15:30 - 16:30 uur                              

 Aantal: Maximaal 20 kinderen  (minimaal 5)                 

 Kosten: €10,00 voor 4 lessen                   

 Periode: 29-01 t/m 19-02-2018                                  

 Door: Balletstudio Flex                            



  

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

 Docent: Petra                             

 Waar: Vesterhavet, Speellokaal             
Gelieve het geld in een envelop voorzien van naam van uw kind en school inleveren bij 
Yvonne Woestenburg, directeur Vesterhavet. 
                               
Vakantierooster schooljaar 2017-2018 
Voorjaarsvakantie  24 februari t/m 4 maart 2018 
Goede Vrijdag   30 maart 2018 
Pasen    1 en 2 april 2018 
Meivakantie    27 april t/m 13 mei 2018 (incl. Koningsdag en Hemelvaartsdag) 
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 
 
Schooltijden Carnaval  
Leerlingen groepen 1 t/m 4: 09.30 – 11.45 uur 
Leerlingen groepen 5 t/m 7: 13.00 – 15.15 uur 
Leerlingen groepen 8:  9.30 -11.45 uur en 13.00 – 15.15 uur 
 
  
 

 


