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27 juni 2019 
Belangrijke data juli 2019  

   3 juli:   Hoofdluiscontrole 
12 juli:   Laatste schooldag (alle leerlingen ’s middags vrij) 
15 juli:   Start zomervakantie 

 
 

Eindejaarviering 
De zomervakantie is bijna in zicht. Op 12 juli vindt de eindejaarviering plaats op het grote 
grasveld naast school. Het schooljaar waarin alle feestelijke activiteiten plaatsvonden 
rondom het 40 jarig bestaan zal onder andere worden afgesloten met muziek 
en confettikanonnen. Het zou leuk zijn als u ook vanaf 11.25 uur aanwezig bent om de 
zomervakantie in de luiden.  
 

40ste Avondvierdaagse  
Vorige week was het zover: de veertigste Avondvierdaagse ging van start! Ruim 140 
kinderen van Klippeholm liepen veelal met hun ouders 4 dagen lang elke avond 5 of 10 km. 
Na die 4 dagen lag er een mooie medaille op hen te wachten.  
De Oudervereniging wil graag alle limonadeschenkers, stempelaars en het uitreikteam van 
de vrijdag heel hartelijk bedanken.  
We hopen volgend jaar iedereen weer terug te zien bij de volgende Avondvierdaagse! 
 
 

GGDFlits  
Broekpoepen 
Broekpoepen bij kinderen, een onderwerp waar je niet veel over hoort, maar wat toch 
regelmatig voorkomt. Het kan grote invloed hebben op het zelfvertrouwen van uw kind. 
Normaal gesproken zijn kinderen rond hun vierde jaar helemaal zindelijk. Maar voor een 
deel van de kinderen geldt dit niet: zij hebben problemen met de zindelijkheid voor 
ontlasting. Bij jongens komt ‘broekpoepen’ twee keer zo vaak voor als bij meisjes. 
Lees hier meer over broekpoepen  
Maakt u zich zorgen ? Het is altijd mogelijk een afspraak te maken met de 
jeugdverpleegkundige of jeugdarts verbonden aan de school van je kind.  
Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met de Frontoffice JGZ. 
Telefoonnummer 023-7891777 op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur en 13.00 tot 17.00 uur.  
Met deze klachten kunt u natuurlijk ook bij uw huisarts terecht. 

GGDFlits  
Voor ouders en leerlingen groep 8  
Hierbij ter herinnering informatie over de gratis tweedaagse Plezier op School voor 
aankomend brugklassers uit de Haarlemmermeer, er zijn nog plaatsen vrij. 
De training  is voor aankomend brugklassers die op zien tegen de overgang naar het 
voortgezet onderwijs.  
Voor deelname zal een intakegesprek plaatsvinden. In bijgevoegde folder leest u meer over 
de training. 

https://www.ggdkennemerland.nl/-/media/ggdwebsites-2016/documenten/jgz/opvoedinformatie/infotekst-broekpoepen.ashx?la=nl-nl
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De cursus wordt gegeven in de laatste week van de zomervakantie 22 en 23 augustus op het 
Kaj Munk college in Hoofddorp 
Voor meer informatie en aanmelden, klik hier  
 
 

Kinderactiviteitenweek in ’t Kattegat 

In de week van 15 juli t/m 19 juli 2019 wordt in wijkcentrum ’t Kattegat een  
activiteitenweek voor kinderen georganiseerd. 
Een week vol leuke activiteiten voor jongens en meisjes van 6 t/m 12 jaar  
(4-5 jarigen onder begeleiding) met o.a. cup cakes maken, knutselen, sjoelen,  
E-gamen, timmeren, rad van avontuur, trampoline, brandweer, politie, 
dierenambulance, darten, Meerdance en Playbackdisco. 
Voorinschrijving verplicht bij ’t Kattegat (vol is vol). Opgeven en vooruitbetaling 
minimaal 24 uur van tevoren. Aanmelden kan vanaf 1 juli t/m 12 juli elke 
ochtend van 9.00 uur tot 12.00 uur. 
Entree: € 3,50 (incl. lunch, ijs en popcorn). 
Tijd:       10.00 uur tot 15.00 uur 
Waar:    Wijkcentrum ’t Kattegat 
 Skagerrak 328 
 2133 DX  Hoofddorp  

 Tel.023-5633276 
 

Vakantierooster schooljaar 2018-2019 
Zomervakantie   13-07-2019 t/m 25-08-2019* 
*12-07-2019 zijn de leerlingen ’s middags vrij 
 

Vakantierooster schooljaar 2019-2020 
Hieronder vindt u het vakantierooster voor het schooljaar 2019-2020.  
De studiedagen voor schooljaar 2019-2020 worden op een later moment bekend gemaakt. 
 
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 

 

https://www.ggdkennemerland.nl/jeugdgezondheidszorg/cursussen/plezier-op-school

