30 mei 2018
Belangrijke data juni en juli 2018
1
6
6
12 t/m 15
22
28
4
10
11
16
16
17
20
23

juni:
juni:
juni:
juni:
juni:
juni:
juli:
juli:
juli:
juli:
juli:
juli:
juli:
juli:

studiedag (alle leerlingen vrij)
hoofdluiscontrole
techniek dag
avondvierdaagse
sportdag
reservedatum sportdag
hoofdluiscontrole
leerlingen gaan kijken bij hun nieuwe leerkracht
leerlingen groep 2 gaan extra kijken in groep 3
rapport mee
afscheidsavond groep 8A
afscheidsavond groep 8B
alle leerlingen om 11.45 uur vrij
begin zomervakantie

Schoolreisje en circus op school
Morgen is het zover: schoolreisje en circus op school! Het wegbrengen, uitzwaaien en weer
ophalen is natuurlijk leuk en gezellig. Maar in samenspraak met de buurtbewoners en
Handhaving willen we u nog even een keer attenderen op het volgende:
 Parkeer op de daartoe gewezen plekken en liever nog: kom lopend of op de fiets.
 Geef ruimte aan de groepen kinderen om bij de bussen te komen.
 Respecteer privéterrein van buurtbewoners en geef het goede voorbeeld aan de
kinderen.
 Er is gebleken dat alle bussen op één plek te veel drukte oplevert. Vandaar dat we
besloten hebben om onze oudste kinderen vanaf een ander punt te laten
vertrekken. Nieuw!!!: Groep 7 en 8 vertrekken vanaf de oude bushalte aan de Van
Heuven Goedhartlaan naast Verpleegtehuis Bornholm.
We gaan er een geweldige dag van maken en alvast bedankt voor alle medewerking!
Team Klippeholm

Noodoproep hulp techniekdag kleuterklassen
Op woensdag 6 juni van 8:30 tot 10:30 uur hebben wij hulp nodig om de techniekdag bij de
kleuters op een prettige manier te laten verlopen. Hiervoor hebben wij nog minstens 15
ouders nodig. Het gaat om het begeleiden van kleine groepjes kinderen die een
techniekopdracht maken, technische kennis is hierbij niet nodig. De intekenlijsten hangen op
de deuren.
Namens de techniekwerkgroep,
Juf Silvia en meester Dennis

Naschools aanbod Brede school Bornholm
Binnenkort start de laatste ronde van de naschoolse activiteiten van dit schooljaar. Dit keer
zijn dat apen gym voor de kleuters en turnen voor de groepen 3 t/m 5. Doet uw kind ook
mee? Geef hem dan snel op via y.woestenburg@vesterhavet.nl (let op: dat is dit keer
afwijkend van de voorgaande keren).
Gelieve naam, telefoonnummer, groep en school in de mail te zetten en daarvoor
onderstaande tabel over te nemen.

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

Voornaam:
Achternaam:
Email:
School:
Groep:
Leeftijd:
Activiteit:
Telefoonnummer:
Apengym
 Voor: Groepen 1 en 2
 Dag: Dinsdag
 Tijd: 15:30 - 16:15 uur
 Aantal: 20
 Kosten: € 4 (voor 4 lessen)
 Periode: 29 mei, 5 juni, 12 juni, 19 juni
 Docent: Inge
 Waar: Gymzaal Bornholm 1
Gelieve het geld in een envelop voorzien van naam van uw kind en school in te leveren bij
Inge Roquas, sportdocent.
Turnen
 Voor: Groepen 3 t/m 5
 Dag: Dinsdag
 Tijd: 16:15 – 17.00 uur
 Aantal: 20
 Kosten: € 4 (voor 4 lessen)
 Periode: 29 mei, 5 juni, 12 juni, 19 juni
 Docent: Inge
 Waar: Gymzaal Bornholm 1
Gelieve het geld in een envelop voorzien van naam van uw kind en school inleveren bij
Inge Roquas, sportdocent.

Fun Partydisco in ’t Kattegat
Op vrijdag 8 juni is er Fun Partydisco in wijkcentrum ’t Kattegat.
Voor de groepen 3 t/m 8 van 19.00 uur tot 21.00 uur
Het kind met de mooiste outfit wint een prijs!
Entree € 1,50 ( incl. één limonadedrankje).
Consumpties apart verkrijgbaar.
Muziek o.l.v. DJ Niels.

Summer Partydisco in ’t Kattegat
Op vrijdag 13 juli is er Summer Partydisco in wijkcentrum ’t Kattegat.
Voor de groepen 3 t/m 8 van 19.00 uur tot 21.00 uur
Het kind met de mooiste outfit wint een prijs!
Entree € 1,50 ( incl. één limonadedrankje).
Consumpties apart verkrijgbaar.
Muziek o.l.v. DJ Niels.

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

Kinderactiviteitenweek in ’t Kattegat
In de week van 23 juli t/m 27 juli 2018 wordt in wijkcentrum ’t Kattegat een
activiteitenweek voor kinderen georganiseerd.
Een week vol leuke activiteiten, o.a. cup cakes maken, knutselen, sjoelen,
E-gamen, timmeren, rad van avontuur, trampoline, dierenambulance, darten,
Meerdance en Playbackdisco, voor jongens en meisjes van 6 t/m 12 jaar
(4-5 jarigen onder begeleiding).
Voorinschrijving verplicht bij ’t Kattegat (vol is vol). Minimaal 24 uur van tevoren
(voor maandag 23 juli: uiterlijk vrijdag 20 juli vóór 13.00 uur).
Entree: € 3,50 (incl. lunch, ijs en popcorn).
Tijd:
10.00 uur tot 16.00 uur
Waar: Wijkcentrum ’t Kattegat
Skagerrak 328
2133 DX Hoofddorp
Vakantierooster schooljaar 2017-2018
Zomervakantie
21 juli t/m 2 september 2018*
*20-07-2018 zijn de leerlingen ’s middags vrij
Studiedagen schooljaar 2017-2108
Vrijdag
1 juni
Vakantierooster schooljaar 2018-2019
Hieronder vindt u het vakantierooster voor het schooljaar 2018-2019. Studiedagen voor schooljaar
2018-2019 volgen nog.
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag
Pasen
Koningsdag
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

20-10-2018 t/m 28-10-2018
22-12-2018 t/m 06-01-2019
16-02-2019 t/m 24-02-2019
19-04-2019
20-04-2019 t/m 22-04-2019
27-04-2019
19-04-2019 t/m 05-05-2019
30-05-2019
09-06-2019 t/m 10-06-2019
13-07-2019 t/m 25-08-2019
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