25 maart 2021

Van Juf Suzanne
Fijn dat je er bent!
Beste ouders,
Na een aantal weken CITO toetsen, was gisteren de jaarlijkse techniekdag! Heerlijk om op beide
locaties alle leerlingen in de eigen groepen bezig te zien met hun techniekopdracht(en).
Op Instagram en de Parro app zijn veel foto’s te vinden van alle mooie creaties en proefjes.
Morgen krijgen de groepen 3 ook hun rapport mee. Daarin zit ook een overzicht met alle CITO
resultaten. Voor de groepen 4 t/m 8 geldt, dat zij volgende week donderdag een envelop mee naar
huis krijgen met daarin ook het overzicht om toe te voegen aan het rapport, dat al in hun bezit is.
Mochten er nog vragen zijn over de ontwikkeling van uw kind, neem gerust contact op met onze
leerkrachten.
Bijgevoegd een brief van Meer Primair over de huidige situatie betreft Corona, graag hiervoor uw
aandacht. Er wordt in deze brief gesproken over het advies van het dragen van mondkapjes in de
gangen door onze leerlingen in groep 7/8. Dit gebeurt niet of nauwelijks meer. Wij zouden het fijn
vinden als hier nogmaals over kan worden nagedacht door u en wordt besproken met uw kind. Wij
doen er alles aan om het risico op besmetting zo veel mogelijk te beperken. Het dragen van
mondkapjes door onze leerlingen in groep 7/8 zou kunnen bijdragen, alvast bedankt.
Volgende week vieren we Pasen met onze leerlingen. We zullen gezellig ontbijten en hebben een
viering in de klas. In de vorige PaperKlip kon u al lezen over het Paasontbijt, maar ook in deze editie
staat wat wij fijn zouden vinden als u het in orde maakt.
Voor alle gezinnen die te maken hebben met Corona of de gevolgen daarvan, heel veel sterkte, we
denken aan jullie en leven mee. Laten we nog even volhouden met elkaar!
Gezondheid gewenst en vriendelijke groet,

Suzanne Hellings
Directeur RKBS Klippeholm
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Resultaten Techniekdag
Gisteren op 24 maart vond de Techniekdag plaats. De groepen 1 t/m
3 hebben een circuit gespeeld met uiteenlopende activiteiten. De
groepen 4 hebben een knikkerbaan gemaakt. Bedankt voor het
sparen van wc- en keukenrollen. De groepen 5 t/m 8 hebben een
stoel gemaakt van papier. Het was een geslaagde dag!

Paasontbijt
Op donderdag 1 april vieren wij Pasen op school. De leerlingen gaan op school ontbijten.
Wij willen u als ouder vriendelijk verzoeken om thuis een feestelijk paasontbijt voor uw kind voor te
bereiden en het ontbijt aan uw kind mee te geven in een (formaat schoenen)doos of kleine mand. De
paasdoos of kleine mand mag versierd worden. Het is fijn als uw kind zelf de paasdoos of mand kan
dragen.
Het paasontbijt wordt in de eigen klas gehouden met de eigen kinderen en de vaste leerkracht van uw
kind.
De leerkracht mag geen eten aanraken, daarom vragen wij aan u alles kant en klaar mee te geven,
zodat het meteen genuttigd kan worden. Graag vooraf al in stukjes snijden en de broodjes beleggen.
In de paasdoos of in de kleine mand mag het eten en het bestek meegegeven worden.
De oudervereniging zorgt voor het drinken tijdens het paasontbijt.

Tips om bijvoorbeeld in de paasdoos te doen zijn: paasbrood, een gekookt ei/omelet, een belegd
broodje, een croissant, een krentenbol, fruit.
Kort samengevat:
✓
✓
✓
✓
✓

Paasontbijt zelf bereiden en meenemen naar school op donderdag 1 april.
Het ontbijt in een paasdoos of mand, die makkelijk te dragen is.
Eigen bestek.
Eten kant en klaar meegeven.
Niet te veel eten meegeven.
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Bijlagen:
Brief aan de ouders/verzorgers
GGD Kennemerland Webinair; 'Geen stress bij onze jeugd! Of toch wel?!' - 6 april

Hieronder vindt u het vakantierooster voor het
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Schooljaar 2020-2021

Vakantierooster schooljaar 2020-2021
Goede vrijdag
Pasen
Koningsdag
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

02-04-2021
03-04-2021 t/m 05-04-2021
27-04-2021
26-04-2021 t/m 09-05-2021
13-05-2021 t/m 14-05-2021
23-05-2021 t/m 24-05-2021
10-07-2021 t/m 22-08-2021
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