28 maart 2019
Belangrijke data april en mei 2019
3 april:
4 april:
9-10 april:
12 april:
15 april:
16-18 april:
19 april-5 mei:
8 mei:
14 mei:
17 mei:

Studiedag (leerlingen vrij)
Hoofdluiscontrole
Schoolfotograaf
Sponsoractiviteit
Paasviering
Cito eindtoets groep 8
Meivakantie
Hoofdluiscontrole
Schoolreisje groep 1 t/m 8
Kledingactie

Wijziging in de agenda!
Belangrijk: Vanwege het jubileumjaar op Klippeholm gaan dit jaar alle groepen op
schoolreisje, ook de groepen 1/2.
De sportdag van 24 mei is verplaatst naar donderdag 6 juni. Dit wordt een spectaculaire
familiesportdag!

Belangrijk
Vanaf heden plaatsen wij geen berichten meer op de groepspagina’s van onze school, omdat
dit niet overeen komt met de richtlijnen van onze stichting. Binnenkort wordt een
SchoolApp gelanceerd waarbij we alle betrokkenen weer een inkijkje geven in ons
interessante en leerzame onderwijs. Tot die tijd blijft de algemene Facebookpagina van
school nog in gebruik.

Terugdringen kosten toiletartikelen
In het afgelopen jaar zijn veel contracten Europees aanbesteed om een financieel beter
aanbod te krijgen. Na o.a. de schoonmaakwerkzaamheden en de kopieerapparaten is nu ook
het contract over de toiletartikelen vernieuwd. Daarmee wijzigen er ook een aantal
‘huishoudelijke’ zaken voor zowel de leerlingen als de ouders op school om extra kosten te
besparen.
Vanaf komende maandag wordt er daarom minder toiletpapier aangeboden bij een
toiletbezoek. Per toiletgang wordt er maximaal drie velletjes papier meegegeven. Naast de
te behalen kostenbesparing is deze beleidswijziging ook een goede zaak voor het milieu. Iets
wat ons allemaal aan het hart gaat. Ook wordt het aantal toiletbezoeken van leerlingen
teruggedrongen tot maximaal 2 keer per dag. Vooral voor onze leerlingen uit de groepen 1/2
zal dit nog even wennen zijn. Wilt u daarom hierover met uw kind in gesprek gaan?
Wij gaan ervan uit dat de beleidswijzigingen niet al te veel problemen opleveren. Mocht het
zo zijn dat uw kind toch meer toiletpapier op prijs stelt, dan het verzoek dit in de rugtas met
uw kind mee te geven.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit bericht dan kunt u contact opnemen
(via de mail) met de gastvrouw van onze school via mvmeurs@klippeholm.nl
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Schoolfotograaf
Op dinsdag 9 april en woensdag 10 april komt de schoolfotograaf bij ons op school. Voor
meer informatie en de dag waarop uw kind(eren) op de foto gaan, zie de bijlage.

Sponsoractiviteit
De sponsoractiviteit van dit schooljaar wordt, na overleg met de betrokkenen en de MR,
gekoppeld aan de Run for KiKa. Ook is er uitgesproken een gedeelte van de opbrengst te
reserveren voor het lustrum. De verdeling van de opbrengst ziet er dan als volgt uit:
a. 60% voor school waarvan:
- 30% voor de Run for KiKa
- 30% voor het lustrum (waarbij het overgebleven geld wordt overgemaakt naar de
Run for KiKa)
b. 40% voor een extern goed doel: de Voedselbank.
De sponsoractiviteit bestaat dit jaar uit een inzamelactie voor lege flessen door alle
leerlingen (en medewerkers) van school gedurende twee maanden. De startdatum voor de
inzameling is 12 april en eindigt op 31 mei 2019. We proberen daarbij een recordaantal
flessen op te halen en deze te verzamelen in school. Krijgen we de hele directiekamer vol?
De oude bibliotheek? Of zelfs de aula?

Paasviering 2018
Op 15 april wordt in school een Paasontbijt georganiseerd.
Elk kind maakt thuis voor een ander kind een versierde schoenendoos klaar met daarin een
ontbijt. Van tevoren wordt bekend voor wie een ontbijt moet worden gemaakt zodat er
rekening gehouden kan worden met de wensen van dat kind.
Maandag 15 april brengt elk kind een schoenendoos mee voor een ander kind.
Om ervoor te zorgen dat er in elke doos dingen zitten die het kind lekker vindt, vragen wij u
onderstaand lijstje in te vullen en dit dinsdag 2 april weer mee terug te nemen naar school.
Deze briefjes worden door ons op donderdag 4 april weer uitgedeeld met daarop de
voorkeuren voor het ontbijt voor het andere kind.
Omdat de dozen op “smaak” worden gevuld, wordt u verzocht de naam van het kind op de
doos te zetten.
De dozen moeten op maandag 15 april mee naar school worden genomen.
Een enkel chocolade-eitje is een leuke suggestie, maar gelieve niet meer snoep.
Wilt u alles hapklaar maken zodat de kinderen geen bestek, bord of beker nodig hebben? En
wilt u ervoor zorgen dat het etenswaar verpakt is?
Op deze dag gelden de normale schooltijden, inclusief overblijf.
Naam kind……………………………………………… groep …………………………..
Allergie:

ja/nee

zo ja: ………………………………………………………………

brood:

wit/bruin/krentenbol/geen voorkeur* aantal…………..

boter:

boter/geen boter op brood*

beleg:

worst/kaas/jam/pindakaas/hagelslag/chocopasta*

drinken:

appelsap/sinaasappelsap/Yogi of ander yoghurtdrank/chocomel *

fruit:

appel/peer/banaan/mandarijn/sinaasappel*

hard gekookt ei: wel/niet
* doorstrepen wat niet gewenst wordt
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Eiertikwedstrijd
Op maandag 15 april vindt ook de jaarlijkse eiertikwedstrijd plaats. Wilt u uw kind hiervoor
een hard gekookt ei meegeven? Het dient een gewoon hard gekookt ei te zijn, zonder kleur
o.i.d. zodat er eerlijk spel gespeeld kan worden.

Vooraankondiging jubileumsportdag
Vanwege het 40-jarige bestaan zullen wij de sportdag dit schooljaar groots aanpakken. Deze
sportdag zal plaatsvinden op donderdag 6 juni 2019. Dit is een andere datum dan nu in de
kalender staat. Deze geplande datum zal komen te vervallen.
Voor de sportdag hebben wij de gehele SKWA (Sportcomplex Koning Willem Alexander)
afgehuurd. Extra bijzonder deze dag is dat de kinderen en ouders samen mogen deelnemen.
Houdt u dus deze datum vrij in uw agenda?!
Deze sportieve dag zal starten om 8.30 uur en eindigt om 14.00 uur.
Verdere informatie over de dag zelf volgt later.
Wij hebben er al veel zin in!
Commissie lustrum/sportdag

Bliksemstage
Vorige week zijn de groepen 8 op bliksemstage geweest. Tijdens deze dag lopen de
leerlingen een dag mee met iemand werkzaam in een bepaald beroep.
Alle leerlingen hebben op school een kort verslag geschreven.
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40 jaar RKBS Klippeholm en CBS Vesterhavet
Basisscholen RKBS Klippeholm en CBS Vesterhavet van Stichting Meer Primair bestaan
beiden 40 jaar! En dat gaan we natuurlijk vieren!
Op vrijdag 10 mei organiseren we daarom van 19.00 uur tot 21.30 uur een reünie voor alle
oud-leerlingen en oud-medewerkers van beide scholen. Een mooi moment waarbij iedereen
elkaar weer na vele jaren kan ontmoeten.
Heb je zelf als leerling op de RKBS Klippeholm of CBS Vesterhavet gezeten of gewerkt en vind
je het leuk om je klasgenootjes en collega’s terug te zien, meld je dan via deze link aan.

Reünie
Voor wie:

Voor alle (oud) leerlingen en (oud) collega’s.

Wanneer:

10 mei 2019

Waar:

19.00-21.30 uur

Skagerrak 170-182

Meer informatie op:
www.vesterhavet.nl www.klippeholm.nl

Vakantierooster schooljaar 2018-2019
Goede vrijdag
19-04-2019
Pasen
20-04-2019 t/m 22-04-2019
Koningsdag
27-04-2019
Meivakantie
19-04-2019 t/m 05-05-2019
Hemelvaart
30-05-2019 t/m 31-05-2019
Pinksteren
09-06-2019 t/m 10-06-2019
Zomervakantie
13-07-2019 t/m 25-08-2019*
*12-07-2019 zijn de leerlingen ’s middags vrij

Studiedagen schooljaar 2018-2019 (de leerlingen zijn vrij)
Woensdag
Maandag

3 april 2019
3 juni 2019

Didactische dagen (de leerlingen zijn vrij)
Dinsdag

11 juni 2019
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