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Mededeling Oudervereniging
Algemene Ledenvergadering
Op 5 oktober aanstaande vindt de Algemene Ledenvergadering plaats. Vanaf 19.45 uur zijn
de deuren van school open en bent u welkom in de lerarenkamer. Om 20.00 uur start de
ledenvergadering.
Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
 financieel verslag vorig schooljaar
 begroting huidig schooljaar
 vaststellen van de ouderbijdrage
 decharge van het bestuur
 benoeming nieuwe OV-leden
 benoeming leden kascommissie.
De begroting 2016-2017 is als bijlage toegevoegd.

Mededeling MR
Na de vakantie is de MR weer enthousiast aan het nieuwe schooljaar begonnen. Er zijn veel
nieuwe leden dus was het tijd om kennis met elkaar te maken en de speerpunten voor het
komende jaar te bespreken. De webpagina van de MR zal herzien worden en de leden zullen
zich hier aan u voorstellen.
Belangrijkste besproken onderwerpen:
 het schoolplan 2016/2017
 oudergeleding gaat in gesprek met Otje over de TSO naar aanleiding van de
tevredenheidsenquête
 de wijkagent wordt uitgenodigd om te praten over de problematiek van
hangjongeren en vervuiling/ vernielingen van het schoolplein.
 de oudergeleding gaat in gesprek met de directeur over de pilot
ouderbetrokkenheid
 Er wordt samen met de directeur een ronde over het schoolplein gelopen. Het doel
van de ronde is om na te gaan of de veiligheid verbeterd kan worden.
Notulen van de vergadering zijn opvraagbaar. Heeft u zelf ideeën voor de MR dan horen we
ze graag persoonlijk of via de mail op mr@klippeholm.nl.
De volgende vergadering staat gepland op 9 november.

Boekenmarkt
Van 5 tot en met 14 oktober vindt de Kinderboekenweek plaats. Het thema van de
Kinderboekenweek is ‘Voor altijd jong!’. Op Klippeholm vinden er gedurende deze dagen in
de groepen verschillende activiteiten plaats rondom dit thema.
In het kader van de Kinderboekenweek wordt er op woensdagmiddag 12 oktober tussen
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12.00 en 13.00 uur in de aula van Klippeholm een boekenmarkt georganiseerd. Voor een
klein prijsje kunnen de kinderen mooie, leuke, spannende of grappige boeken kopen.
Heeft u thuis nog kinderboeken liggen die verkocht mogen worden tijdens de boekenmarkt?
Vanaf maandag 26 september tot en met maandag 10 oktober kunnen de boeken worden
ingeleverd in de daarvoor bestemde kratten op het podium in de aula. Het is natuurlijk de
bedoeling dat er kinderboeken ingeleverd worden, die nog in prima staat verkeren.
Bij de groepen 6, in de Vesterhavet, staat een krat in de klas van juf Maryam en juf Karin
waar de boeken in verzameld mogen worden.

Sparen voor de schoolbibliotheek
Van 5 t/m 16 oktober vindt de Kinderboekenweek plaats. Bruna wil graag samen met
ouders, scholen en kinderen lezen stimuleren en heeft daarom een leuke actie.
Hoe werkt deze actie? Ouders kopen een kinderboek bij Bruna (in de winkel of op bruna.nl)
en leveren de kassabon(nen) in op school. De school verzamelt alle kassabonnen tijdens de
actieperiode van 3 t/m 16 oktober 2016. Klippeholm mag voor 20% van het totaalbedrag van
de bonnen nieuwe boeken uitzoeken voor de schoolbibliotheek.
U helpt toch ook mee om de bibliotheek verder uit te kunnen breiden? De kassabonnen
kunnen worden ingeleverd bij de leerkracht van uw kind. Alvast bedankt!

Kanjertraining
Praktijk voor Kanjertraining Haarlem start in het najaar 2016 weer Kanjertrainingen in
Haarlem, Hoofddorp en Nieuw-Vennep. De Kanjertraining is een zeer effectieve
weerbaarheidstraining en wordt gegeven aan kinderen in verschillende leeftijdsgroepen van
5 -16 jaar met hun ouders:
 voor 5-8 jarigen
 voor 8-11 jarigen
 voor 11-12 jarigen
 voor 13-16 jarigen
De Kanjertraining is onder meer bedoeld voor kinderen die:
 het gevoel hebben er niet bij te horen
 onzeker of verlegen zijn
 overheersend zijn, de baas spelen
 anderen uitlachen
 niets serieus nemen, overal een grap van maken
 somber zijn
 woedeaanvallen hebben
 pesten
 gepest worden
 gesloten zijn
 zich moeilijk kunnen concentreren
 zich eenzaam voelen
 moeilijk aansluiting kunnen vinden bij anderen
 faalangst hebben
 nieuwe situaties lastig vinden
Deze lijst kunnen ouders met hun kind doornemen.
Wat is de Kanjertraining?
De Kanjertraining is een groepstraining en bestaat uit 10 lessen van anderhalf uur, eens in de
14 dagen met kinderen en (een van ) hun ouders.
Het eerste half uur doen we oefeningen in spelvorm met ouders en kinderen samen. Daarna
gaan de kinderen met de kindertrainer (orthopedagoge) 3 kwartier naar het speellokaal
spelletjes doen en de ouders gaan met de ouderbegeleider (psychologe) naar de
personeelsruimte. Ouders ontvangen daar achtergrondinformatie en tips.
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Het laatste kwartier komen we weer allemaal bij elkaar en laten de kinderen aan de ouders
zien wat ze geleerd hebben. Ouders en kinderen krijgen doe-opdrachten mee als huiswerk.
De kinderen krijgen een werkboek mee en ouders een werkmap.
Er gaat altijd een intakegesprek vooraf aan de Kanjertraining.
Alle startdata en locaties staan op onze website.
Aanmelden via website www.kanjertraininghaarlem.nl
Informatie en overleg: drs. Angela Rolvers, tel. 06 12720769 email:
info@kanjertraininghaarlem.nl
Voor reviews: zie onze website
Praktijk voor Kanjertraining Haarlem
www.kanjertraininghaarlem.nl
Tel: 06-12720769
De Ouder-Kind training van de Kanjertraining heeft van het Nederlands Jeugd Instituut de hoogste erkenning gekregen als
bewezen effectief tegen pesten, het verhoogt het zelfvertrouwen van kinderen en motiveert hen tot sociaal gedrag.
De methode is bovendien “evidence based” volgens sterke aanwijzingen als het gaat om de preventie van sociaal-emotionele
problemen bij kinderen en gedragsproblemen. Lees het proefschrift en de resultaten van het NJI.

Jumbo actie ‘Sparen voor je School’
Er zijn al veel punten binnen! De actie is loopt nog tot 11
oktober.
Maar we kunnen er natuurlijk nog veel meer gebruiken.
U kunt bij de Jumbo sparen voor onze school. Bij besteding
van iedere € 10,- ontvangt u een schoolpunt met een unieke code. Van de schoolpunten die
we ophalen kunnen wij extra leer- en spelmaterialen voor de kinderen aanschaffen. U kunt
de punten die u ontvangt inleveren bij ons op school. In de aula staat daarvoor een speciale
‘Sparen voor je School’ Dropbox. Wij kijken regelmatig in de Dropbox en activeren de
schoolpunten. U kunt ze ook zelf activeren. Dit is mogelijk via de website
www.jumbo.com/sparenvoorjeschool. U kunt op deze site ook opzoeken wat onze
spaardoelen zijn. Hoe meer schoolpunten onze school krijgt, hoe groter het bedrag is dat
Klippeholm kan besteden aan spel- en leermaterialen. De schoolpunten worden van 7
september t/m 11 oktober 2016 uitgegeven bij de deelnemende Jumbo. Actiecodes kunnen
worden geactiveerd t/m uiterlijk 25 oktober 2016.
We willen u bij voorbaat danken voor het meesparen voor onze school.

Wecycle actie
Het gaat goed met de actie! Er zijn al veel apparaten ingeleverd. We zijn al bijna op de helft.
Het inleveren kan nog tot eind november 2016. Dus mocht u nog een klein elektrisch
apparaat hebben dat niet meer werkt dan kunt deze in de doos doen die in de aula staat.
Het apparaat moet wel door de opening van de doos passen.
Graag inleveren zonder batterijen, stofzuigerzak, frituurvet of vocht.
Apparaten die niet door de opening passen mogen niet worden ingeleverd. Deze worden
namelijk niet meegenomen. Wilt u a.u.b. géén apparaten naast de doos of op het podium
plaatsen!
Het zou leuk zijn als we als school weer 75 apparaten kunnen verzamelen en een beloning
mogen kiezen.
Want bij 75 apparaten mogen we een keuze maken uit:
 Boekenpakket van ca. 8 boeken ( thema naar keuze)
 Digitale camera
 Squla-pakket ( 2x bordspel en verschillende kaartspellen)
 Het Grote Basisschoolspel incl. uitbreidingsset
 Tiptoi-pakket ( 1 stift en 4 boeken)
Bij minder dan 75 apparaten: keuze uit drie boeken van de Kinderboekenweek.
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GGDFlits
Weet u dat maar liefst de helft van alle kinderen tussen de acht en achttien jaar al klachten
heeft van een stijve of zelfs pijnlijke rug? Grote boosdoener is vaak een tekort aan beweging
en veelvuldig gebruik van de spelletjescomputer, tablet en mobieltje. Gelukkig is aan deze
klachten wat te doen.
Kijk hier naar een filmpje
Mocht u zich zorgen maken over rugklachten van uw kind dan is het altijd mogelijk een
afspraak te maken bij de jeugdarts die verbonden is aan de school van uw kind. Dit kan via
023-7891777 op werkdagen van 8.30-12.30 en van 13.00-17.00.
Vakantierooster schooljaar 2016-2017
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie (incl. Koningsdag)
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

15-10-2016 t/m 23-10-2016
24-12-2016 t/m 08-01-2017
18-02-2017 t/m 26-02-2017
14-04-2017 t/m 17-04-2017
22-04-2017 t/m 07-05-2017
25 en 26-05-2017
05-06-2017
22-07-2017 t/m 03-09-2017

Studiedagen schooljaar 2016-2017
Vrijdag
Donderdag
Dinsdag

14 oktober 2016
6 april 2017
20 juni 2017

Continurooster*
Vrijdag
* groepen 1/2
* groepen 3 t/m 8

23 december
8.30 uur tot 11.45 uur
8.30 uur tot 14.00 uur
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