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Belangrijke data oktober en oktober 2019  
2 oktober:  Studiedag; leerlingen vrij 
9 oktober:  Kinderboekenweek- boekenmarkt 
14 oktober:  Afscheid Meester Paul 
21 oktober:  Herfstvakantie  
14 november:  Studiedag; Leerlingen vrij 
 

Vernieuwde schoolvisie 
Zoals u in de vorige PaperKlip hebt kunnen lezen zijn de collega’s op Klippeholm hard aan 
het werk om inhoudelijk vorm te geven aan onze nieuwe schoolvisie. Eind van het vorig 
schooljaar hebben wij met elkaar expertteams gevormd die elk onderzoek gaan doen naar 
één van de vernieuwde pijlers. Elke expertgroep is op dit moment in een ander stadium van 
onderzoek. In deze en volgende PaperKlips blijven wij de voortgang delen zodat ook u goed 
op de hoogte blijft van alle ontwikkelingen.  
Expertgroep Bewegend leren 
De medewerkers van Klippeholm zien graag dat de leerlingen de leerstof vaker bewegend 
kunnen verwerken. Dit willen wij op een aantal manieren binnen en buiten de school 
organiseren door leerlingen met verschillende werkwijzen in aanraking te laten komen. De 
onderstaande ideeën willen we gefaseerd in gaan voeren. Voorafgaand hieraan willen wij 
eerst een aantal pilots draaien om te zien wat de resultaten en de haalbaarheid hiervan zijn. 
Bij bewegend leren kunt u o.a. denken aan kleine opdrachten bewegend uitvoeren in de 
klas. Denkt u aan het beantwoorden van vragen door bepaalde bewegingen te geven of 
jonglerend de keersommen automatiseren. 
Daarnaast willen wij ook graag meer gebruik maken van de gangen en de aula. Daar kunnen 
we springen op de getallenlijn of pingpongopdrachten voor rekenen op de muur. Op het 
schoolplein kunnen groepjes leerlingen op de bestaande, bedrukte onderdelen op het 
schoolplein rekenen/klokkijken. Maar ook een taalestafette behoort tot de mogelijkheden. 
Momenteel zijn er ook steeds meer technologische ontwikkelingen die bewegend leren 
mogelijk maken. Deze ontwikkelingen volgen wij nauwlettend zodat wij hier in de toekomst 
wellicht ook gebruik van kunnen maken.  
Expertgroep ICT 
Vanuit het team is er een wens uitgesproken om ICT als hulpmiddel in het onderwijs in te 
zetten. Een aantal collega’s heeft aangegeven komend schooljaar na te willen denken over 
hoe dat in de praktijk mogelijk gemaakt kan worden. Bij deze expertgroep is ook een boven 
schoolse ICT-er van Meer Primair aangesloten. Momenteel bevindt de expertgroep zich in 
een onderzoeksfase. Om ICT als hulpmiddel in te zetten is het van belang dat de leerlingen 
en leraren vaardig genoeg zijn om met de middelen te werken. Momenteel wordt er een 
enquête onder alle medewerkers van Klippeholm afgenomen om in kaart te brengen aan 
welke vaardigheden aandacht besteed moet worden. Daarnaast heeft de Expertgroep ook 
het idee om met digitale middelen de werkdruk van leerkrachten te verminderen. Hierbij 
kan gedacht worden aan het automatiseren van bepaalde handelingen en/of het afnemen 
van digitale toetsen. Ook dit wordt verder onderzocht het komende schooljaar. 

Expertgroep Groepsdoorbrekend leren 
Op Klippeholm wordt al enige tijd gewerkt met groepsdoorbrekende activiteiten op het 
gebied van lezen, creatieve vakken en in de groepen 1-2 bij reken- en taalactiviteiten. Dit 
schooljaar willen wij deze werkvorm ook voor de andere groepen bij rekenen gaan inzetten. 



  

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

Na de herfstvakantie maken wij een start met het groepsdoorbrekend rekenen in de 
groepen 4 t/m 8. De groepen 3 zullen pas na de kerstvakantie starten. 
Werken in groepen met dezelfde rekenbehoefte (uitleg en lesstof), waarbij de leerlingen 
zowel zelfstandig als samen aan rekenopdrachten kunnen werken. Wij vinden het belangrijk 
dat leerlingen ook tijdens de rekenlessen leren samenwerken, leren plannen, zelfstandig 
keuzes kunnen maken, leren van elkaar en mede-eigenaar worden van hun eigen leerproces.  
Momenteel werken wij met drie niveaugroepen per groep. Dat betekent drie verschillende 
niveaus in rekenbehoefte per groep (klas). Om nog beter bij de rekenbehoefte en meer 
passend bij het ontwikkelingsniveau van de leerling aan te sluiten zal er niet per groep 
gekeken worden naar de rekenbehoefte van de leerling maar zal dit groepsdoorbrekend per 
leerjaar (bijvoorbeeld voor beiden groepen 6) bekeken gaan worden. Daarmee zal er per 
klas gewerkt gaan worden in maximaal twee niveaugroepen. De instructie en de lesstof sluit 
zo beter aan en hierdoor is er meer tijd beschikbaar om dieper in te gaan op de behoeftes 
van de leerlingen. Dat kan enerzijds extra uitleg zijn op het moment dat een leerling de 
aangeboden rekenstof nog niet goed genoeg begrijpt. Anderzijds kunnen leerlingen die het 
rekenwerk makkelijk afgaat meer uitdagende leerstof krijgen aangeboden.   
Tijdens de studiedag op 2 oktober zullen wij met het team de tijd nemen om gezamenlijk 
afspraken te maken zodat er na de herfstvakantie gestart kan worden. 

Expertgroep Talentontwikkeling 
Elk kind wordt geboren met talent. Talent wordt pas zichtbaar in een activiteit je die 
moeiteloos doet en die je energie oplevert. Wij hebben de wens dat elke leerling op onze 
school zich bewust is van zijn eigen talent en dit verder mag ontwikkelen, ter verrijking van 
zichzelf en van anderen. Inzicht hebben waar je eigen kracht ligt, draagt bij aan een positief 
zelfbeeld, geeft meer veerkracht en weerbaarheid zodat ze beter kunnen omgaan met de 
uitdagingen die op hun pad liggen. Ouders en medewerkers van Klippeholm hebben 
afgelopen jaar aangegeven dat dit een belangrijke pijler binnen onze nieuwe visie is. Hoe dit 
het beste tot zijn recht moet komen op Klippeholm is een vraag die wij komend schooljaar 
gaan onderzoeken. Dit onderzoek zal plaats vinden door de expertgroep. Zij zullen met 
elkaar op diverse manieren informatie over dit onderwerp inwinnen. Denkt u aan literatuur 
lezen, experts raadplegen en op scholenbezoek. Nadat zij genoeg informatie hebben 
gevonden zal hier met het team een beslissing worden genomen op welke manier dit het 
beste in onze school toepasbaar is. 
 

Kinderboekenweek   
Dinsdagmiddag 1 oktober openen we met alle leerlingen van Klippeholm in de aula de   
Kinderboekenweek.  
Het thema van dit jaar is  “Vervoersmiddelen” en het motto: ‘Reis mee’.   
Na afloop zingen we gezamenlijk het lied ‘Reis mee’ van Kinderen voor Kinderen.   
Elk onderwijsteam krijgt een van de kerntitelboeken van de Kinderboekenweek en kan daar 
de komende periode tijdens de lessen aandacht aan besteden.  
Tijdens de Kinderboekenweek zijn er diverse activiteiten voor alle groepen:  

 In de groepen 1 t/m 4 wordt een teken/verhalenwedstrijd gehouden.  

 Vanaf donderdag 3 oktober starten de voorrondes van de voorleeswedstrijd in de 
groepen 5 t/m 8.  

 De kinderen van de groepen 8 gaan voorlezen bij de kleuters.  
Op woensdag 9 oktober vindt om 12.00 uur de boekenmarkt plaats in de aula. We hopen dat 
er zoveel mogelijk boeken worden verkocht, zodat we nieuwe boeken kunnen aanschaffen 
voor onze schoolbibliotheek.   
Op vrijdag 11 oktober zullen de gouden en zilveren penselen worden uitgereikt voor de 
mooiste tekening of het beste verhaal.     
Op vrijdag 11 oktober is de grote dag, dan is de finale van voorleeswedstrijd voor de 
groepen 5/6 en 7/8.   
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Kinderboekenfeest Het Cultuurgebouw  
Woensdag 2 oktober staat Het Cultuurgebouw Hoofddorp in het teken van 
het Kinderboekenfeest.   
Een extra bijzonder Kinderboekenfeest dit jaar: astronaut André Kuipers opent de 
Kinderboekenweek in Het Cultuurgebouw! Onder het motto ‘Reis mee!’ gaan we op reis in 
kinderboeken; met de fietstaxi, de huifkar, de hogesnelheidstrein of het ruimteschip. En wie 
kan beter over een reis in de ruim te vertellen dan onze beroemdste astronaut André 
Kuipers. Hij leest voor uit zijn nieuwste boek en je mag hem vragen stellen!  
Maar er is nog veel meer te beleven op het Kinderboekenfeest: zo kun je jouw favoriete 
kinderboekenschrijvers ontmoeten en is Mad Science van de partij. En dat is nog lang niet 
alles…  
Wanneer je een kaartje gekocht hebt kun je gratis 2 workshops kiezen. Wat dacht je van 
tekenen met illustrator Philip Hopman, bedenk een land met Sanne Rooseboom, een 
maanstad of vreemd voertuig bouwen met Technisch Lego of een zelfrijdende Robot 
maken?  
Zorg dat je bij deze spectaculaire opening van de Kinderboekenweek bent. Want zoals jij 
allang weet, met een boek kun je elke reis maken die je wilt. Allemaal instappen!  
Bekijk het hele programma 
op: https://www.hetcultuurgebouw.nl/agenda/kinderboekenfeest-2019/   
  

 Sparen voor de schoolbibliotheek 
Van 2 t/m 13 oktober a.s. vindt de Kinderboekenweek plaats. Boekhandel Stevens wil graag 

samen met ouders en scholen het lezen stimuleren en dat begint bij kinderen. 
Boekhandel Stevens organiseert een actie waarbij de kinderen tijdens de 
Kinderboekenweek hun kassabon in het laatje kunnen doen. Een mooie manier om 
onze schoolbibliotheek verder uit te breiden. 
 
Hoe werkt sparen voor de schoolbieb? 
Van elk verkocht kinderboek reserveert Stevens 
20% die rechtstreeks naar de schoolbieb gaat! 
Elke school krijgt bij ons in de winkel een apart 
laatje. Het is elke Kinderboekenweek een 
drukke bedoening hier bij Stevens, dus dat kunnen flinke bedragen worden!  

U helpt toch ook mee om de bibliotheek verder uit te kunnen breiden? Alvast bedankt! 
 

Gevraagd 

Heeft u thuis nog oude washandjes en verfschorten die nog heel zijn en niet meer gebruikt 
worden? 
Dan zouden wij deze graag van u ontvangen voor creatieve schrijflessen. 
U kunt ze inleveren bij juf Mirjam of juf Yvonne van groep 1/2A. 
Alvast bedankt. 
 

Kartonnen dozen zoeken oude apparaten- Wecycle actie  
U heeft ze vast zien staan in de aula, de twee grote kartonnen dozen. Ook dit jaar doen, wij 
als school, weer mee met de Wecycle actie. Voorgaande jaren heeft Klippeholm door deze 
actie de schoolbibliotheek aardig kunnen aanvullen met diverse boeken.  
Hoe mooi zou het zijn als we ook dit jaar weer een pakketje boeken verdienen 
met het inleveren van oude apparaten die toch niet meer gebruikt worden?   
Daarom nog even in het kort wat de Wecycle actie precies inhoudt:  
Wecycle houdt ieder jaar een landelijke inzamelactie op basisscholen. Door deze 
actie leren kinderen apparaten apart te houden en in te leveren. Zo helpen de kinderen het 
milieu en verdienen ze een mooi cadeau voor de school.  

https://www.hetcultuurgebouw.nl/agenda/kinderboekenfeest-2019/
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Spelregels voor deze actie: 

 Kleine elektrische apparaten en gereedschappen met een stekker of batterij die in 
een boodschappentas passen mogen worden ingeleverd.  

 De apparaten worden verzameld in een grote kartonnen dozen. Deze staan in de 
aula naast het podium. Apparaten die niet door de opening van de doos passen 
mogen niet worden ingeleverd. Te grote apparaten en losse apparaten worden niet 
meegenomen door de chauffeur van Wecycle. Wilt u a.u.b. géén apparaten naast 
de dozen plaatsen.  

 Vóór het inleveren moeten de restanten uit het apparaat zijn verwijderd, zoals 
batterijen, koffiefilters, stofzakken, frituurvet en dergelijke. Geen vochtige 
apparaten inleveren.  

De inzamelactie loopt van 8 september t/m 8 november 2019. 
Het inleveren kan tot begin november 2019. Dus mocht u nog een klein elektrisch apparaat 
hebben dat niet meer werkt dan kunt u deze in een van de dozen doen die in de aula staan. 
Het apparaat moet wel door de opening van de doos passen. Samen met u en de kinderen 
hopen we er weer een succes van te maken. 
Alvast hartelijk dank! 
 
Vakantierooster schooljaar 2019-2020 
Herfstvakantie   19-10-2019 t/m 27-10-2019 
Kerstvakantie   21-12-2019 t/m 05-01-2020* 
Voorjaarsvakantie  15-02-2020 t/m 23-02-2020  
Goede vrijdag   10-04-2020 
Pasen    11-04-2020 t/m 13-04-2020 
Koningsdag   27-04-2020 
Meivakantie   25-04-2020 t/m 10-05-2020  
Hemelvaart                     21-05-2020 t/m 24-05-2020 
Pinksteren   30-05-2020 t/m 01-06-2020  
Zomervakantie   04-07-2020 t/m 16-08-2020* 
 
*Leerlingen ’s middags vrij 
19-12-2019 zijn de leerlingen ’s middags vrij i.v.m. de Kerstviering    
20-12-2019 zijn de leerlingen ’s middags vrij  
03-07-2019 zijn de leerlingen ’s middags vrij 
 
Studiedagen schooljaar 2019-2020  
Woensdag    2 oktober 
Donderdag   14 november 
Maandag   24 februari 
Dinsdag    21 april 
Vrijdag    29 mei 
 
Didactische dagen 
Vrijdag    14 februari 
Dinsdag     2 juni 
 
Continurooster* 
Vrijdag     18 oktober 
Vrijdag     24 april 
*Voor de groepen 3 t/m 8   8.30 uur tot 14.00 uur  
  Voor de groepen 1/2          gelden de reguliere schooltijden (8.30 uur tot 11.45 uur). 

 
 


