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29 augustus 2019

Belangrijke data september en oktober 2019  
2-4 september:  Kamp groep 7 

   4-6 september:  Kamp groep 6 
   9-13 september: Kamp groep 8 

2 oktober:  Studiedag; Leerlingen vrij 
         2 oktober:  Algemene leden vergadering 

9 oktober:  Kinderboekenweek- boekenmarkt 
       21 oktober:  Herfstvakantie  
 

Fijn dat je er bent! 
Het nieuwe schooljaar is afgelopen week begonnen en daarbij hebben we alle leerlingen en 
ouders weer mogen begroeten. Ondanks het warme weer kunnen we concluderen dat het 
goed voelt om het schoolgebouw weer gevuld te zien met leerlingen, leerkrachten, 
onderwijsondersteuners en ouders. We wensen iedereen dan ook een bijzonder mooi 
schooljaar toe! 
Leslokalen in het voormalige schoolgebouw van OBS Bikube 
Voor de vakantie hebben we u geïnformeerd over het bewaarschrift, dat door ons is 
opgesteld nadat de gemeente de aanvraag voor het gebruik van het voormalige 
schoolgebouw van OBS Bikube had afgewezen. Na de vakantie kregen wij het goede nieuws 
dat onze school toch gebruik mag maken van meerdere lokalen in dit schoolgebouw, 
waardoor het ruimte gebrek in school is opgelost. 
De komende weken gebruiken wij om deze verhuizing goed voor te bereiden en het gebouw 
in de staat te brengen zoals wij het graag zien. De verwachting is dat rond de herfstvakantie 
de daadwerkelijke overgang van 4 groepen gaat plaatsvinden. Uiteraard wordt u over de 
ontwikkelingen op de hoogte gehouden. 
Schoolplan en jaarbijlage schoolgids 
Elke 4 jaar bestaat er de wettelijke verplichting een nieuw meerjarenplan voor de school te 
schrijven. Dit schoolplan wordt in samenspraak met de MR opgesteld en officieel aan de 
Onderwijsinspectie aangeboden. Graag delen wij dit plan met u als ouders om ook inzage te 
hebben in de ontwikkeling van school. 
Daarnaast treft u in de bijlage de jaarlijkse bijlage van de officiële schoolgids met daarin 
voornamelijk praktische informatie. De huidige schoolgids, die overigens dit jaar vernieuwd 
gaat worden, is te vinden op de website van school of verkrijgbaar bij de 
directie/administratie. 
 

Even voorstellen 
Voor de zomervakantie hebben we afscheid genomen van een aantal leerkrachten maar we 
kunnen ook weer een aantal nieuwe leerkrachten van harte welkom heten. Zij stellen zich 
graag zelf aan u voor in de volgende PaperKlip. 
 

Schoolregels 
Nu we weer voortvarend aan dit schooljaar zijn begonnen en de eerste week er bijna opzit 
willen we graag een aantal schoolregels opfrissen.  

• Ziektemelding en verlof aanvragen. Bij ziekte ontvangen wij graag een telefonische 
ziektemelding vóór 8.30 uur. Bijzonder verlof liefst zes weken van te voren 
aanvragen bij de directeur. Gaat het om religieuze verplichtingen dan bent u 
verplicht dit verlof uiterlijk twee dagen van te voren te melden bij de directeur. In 
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het geval van extra verlof (vakantie buiten de schoolvakanties i.v.m. de aard van het 
beroep van één van de ouders) moet de aanvraag minimaal zes weken van te voren 
zijn ingediend.  

• Fietsen. Fietsen moeten worden geplaatst in of tegen de fietsenrekken. Niet los 
tegen een schoolhek, heg, muur of op de stoep. Hierdoor blijven de ingangen en 
doorgangen vrij en hebben voetgangers er geen last van. Een vriendelijk doch 
dringend verzoek aan ouders/verzorgers die kinderen wegbrengen of ophalen om er 
op te letten dat de doorgang tussen de heg van het schoolplein en de gymzaal vrij 
blijft, zodat klassen die terug lopen naar hun school niet worden gehinderd. 

• Start van de lessen. Tien minuten voor half negen en tien minuten voor één gaan de 
deuren open. Wij vragen u zoveel mogelijk de ingang te gebruiken bij de groep van 
uw kind. Leerlingen gaan pas het lokaal in als de leerkracht er is. Wanneer de 
zoemer gaat beginnen de lessen. Ouders worden dan gevraagd de lesruimtes/school 
te verlaten. 

• Ingang schoolplein. Wilt u gebruik maken van de vier reguliere schoolplein 
ingangen, te weten bij de ingang van groepen 7 en 8, aan de kant van het IJveld, bij 
de hoofdingang en bij de kleuteringang. Wij maken u er op attent dat de opening bij 
het fietsenrek van de leraren (bij de teamkamer) geen doorgang is voor ouders en 
leerlingen. 

• Skateboards, stepjes, eenwieler etc. Op school hebben wij de afspraak dat er 
tijdens pauzes en onder lestijd geen gebruik gemaakt wordt van speelgoed dat rolt 
of rijdt. Daarbij denken we o.a. aan skateboards, stepjes, eenwielers maar ook aan 
afstand bestuurbare auto's en drones. Dit om beschadigingen aan eigendommen en 
ongelukken te voorkomen. Het vriendelijke verzoek om dergelijk materiaal dan ook 
niet door kinderen mee te laten nemen naar school.  

• Fruit. De leerlingen eten fruit als tussendoortje tijdens de ochtendpauze. Alleen na 
overleg met de leerkracht mag een leerling dat geen enkel fruit lust iets anders 
meenemen. 

 

Nieuwe aanpak luizencontrole 

Hal-lo allemaal, wat fijn dat je er bent! (uit: De Luizenmoeder) 
We gaan met ingang van het nieuwe schooljaar de luizencontrole anders aanpakken. 

Uit iedere groep kunnen minimaal twee ouders zich opgeven om de luizencontrole  
in de klas van hun kind te verzorgen. 
Zij zijn dan verantwoordelijk voor de luizencontrole van de desbetreffende groep.  

De hoofdluiscontrole vindt plaats in de week na iedere vakantie. 
U kunt zich per direct opgeven bij juf Monique, zij zal u dan verder informeren. 
Alvast bedankt! 
 

Hoera een dochter!!!  
Op zaterdag 13 juli is juf Wendy Wagenaar, uit groep 8b, bevallen van dochter Emma Anne 
Berens. Wij wensen Wendy en Thijs en zusje Evi heel veel geluk en gezondheid met Emma.  
 

Gevonden voorwerpen 
Iets kwijt? Handdoeken, gymspullen, jasje, vestje of een beker? 
Gevonden voorwerpen worden verzameld in de witte bankjes die bij de lerarenkamer 
staan. Dus is uw kind iets kwijt of vergeten? Kijk dan even in de bankjes. Sieraden, 

sleutels en brillen worden apart bewaard bij de administratie. 
 

Wecycle actie  

http://www.dindoa.nl/site/accommodatie/gevonden-voorwerpen
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Ook dit schooljaar doet Klippeholm weer mee met de Wecycle actie, een actie om kleine 
elektrische apparaten in te zamelen. Dit doen we in samenwerking met Wecycle, een 
stichting zonder winstoogmerk. 
Recycling van elektrische apparaten is heel belangrijk. Helaas worden veel kleine apparaten 
nog vaak weggegooid. Om kinderen te leren deze apart te houden en in te leveren, houdt 
Wecycle ieder jaar een landelijke inzamelactie met basisscholen. Zo helpen de kinderen het 
milieu en verdienen ze een mooi cadeau voor de school. 
Bij kleine elektrische apparaten moet u denken aan apparaten die in een boodschappentas 
kunnen. 
De actie in het kort: 
De inzamelactie loopt van 8 september t/m 8 november 2019. 
In de bijlage vindt u een uitgebreide lijst met de apparaten die allemaal in de doos mogen en 
ook bij de dozen hangt de uitgebreide lijst. 
De school verzamelt minimaal 75 kleine apparaten. 
In week 48 worden de volle dozen opgehaald. Mochten de dozen eerder vol zijn dan is de 
actie ook eerder afgelopen en zal hiervan in de PaperKlip melding worden gemaakt. 
Een beloning voor school 
Nadat de dozen zijn opgehaald, mag de school een beloning kiezen. Afgelopen jaar hebben 
we een serie themaboeken voor onze Bibliotheek kunnen bestellen. 
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 grote kartonnen dozen. Deze staan in de aula 
naast de blauwe kast. 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. Alstublieft. 

We willen u bij voorbaat hartelijk bedanken voor het meesparen voor onze school. Met uw 
medewerking wordt het vast weer een succes! 

 
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. 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 
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Vrijdag    29 mei 
 
Didactische dagen 
Vrijdag    14 februari 
Dinsdag     2 juni 
 
Continurooster 
Voor de groepen 1/2         8.30 uur tot 11.45 uur 
Voor de groepen 3 t/m 8  8.30 uur tot 14.00 uur  
Vrijdag     18 oktober 
Vrijdag     24 april 
 
 


