31 januari 2019
Belangrijke data februari en maart 2019
6 februari:
7 februari:
14 -15 februari:
18 t/m 22 februari:
5 maart:
6 maart:
27 maart:

Hoofdluiscontrole
Schoolontbijt en Klipdub
Studiedag en didactische dag, leerlingen vrij
Voorjaarsvakantie
Carnaval/Kermis (aangepaste schooltijden)
Hoofdluiscontrole
Techniekdag

Klipdub
Hebben jullie al gehoord van een Klipdub? Nee...nog niet?? Dat is een libdub maar dan
speciaal voor Klippeholm. De Klipdub wordt het tweede feestje van ons 40 jarig bestaan!
Hoe feestelijk! Op donderdag 7 februari maken we met alle klassen een gezamenlijke
videoclip.
Het onderwijs zal worden afgewisseld met een feestelijke middag, maar de schooltijden
blijven ongewijzigd. Kunt u ervoor zorgen dat uw kind op deze dag om 8.25 uur
aanwezig is (groepen 6 in de aula van Klippeholm)? We starten namelijk om 8.30
uur de dag met een uitgebreid schoolontbijt. Thuis ontbijten is dus niet
noodzakelijk, we hebben voldoende gehaald voor iedereen.
Wilt u er a.u.b. op toezien dat uw kind(eren) na de lunchpauze om 12.55 uur uiterlijk weer
op school worden verwacht, in verband met de start van de volgende opnames die om 13.00
uur beginnen. Bij voorbaat dank!
Indien u als ouder bezwaar heeft tegen het maken van een video-opname van uw
kind(eren), dan willen wij u verzoeken dit kenbaar te maken door een email te sturen aan de
directie via directie@klippeholm.nl. Wij zullen zorgdragen voor een passende oplossing,
waardoor uw kind wel mee kan doen maar niet herkenbaar in beeld komt.

Klippeholm in ontwikkeling
Dag allemaal,
U zult mij nog kennen als juf voor de groepen 3 en 4 de afgelopen 3 jaar.
Nu geef ik muzieklessen op 3 verschillende scholen binnen de stichting Meer Primair.
Mij is gevraagd u iets te vertellen over de muzieklessen die ik geef op de Klippeholm.
Dit schooljaar zal ik vier lessen in de groep van uw zoon of dochter verzorgen.
Dan duwen we de piano door de school en vertel ik over dit prachtige instrument.
We ‘pakken hem uit’ en bekijken de binnenkant……hoe werkt dat nu allemaal precies?

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

De muziekles begint altijd met het voor de kinderen al bekende lied:
‘Wij zijn groep 3 t/m 8 (afhankelijk van waar ik bén) van deze school
Wij maken muziek en hebben veel lol
Gekke liedjes zingen het is oké….
Klap in je handen, doe allemaal mee’
OF …….. bij de kleuters het Kanjerlied:
Hi ha ho hier ben ik,
Het is goed dat ik er ben
En leuk dat ik je ken!
Hi ha ho hier ben ik
Het is goed dat ik besta.
Verder gebruik ik bij de lessen allerlei Ritme-instrumenten en maken de kinderen natuurlijk
veel gebruik van hun eigen stem. (oudste instrument)
Tegenwoordig zijn de digitale muziekmethoden zeer geschikt.
123Zing is zo’n voorbeeld.
Het bevat allerlei soorten muziekstijlen …..van klassiek tot rap.
We doen bijvoorbeeld spreekcanons, of spelen mee met onze ritme-instrumenten op
muziek van componisten als Johann Straus, doen gewoon de “William Tell Ouverture ‘van
Gioachino Rosinni.
De domeinen van muzikale ontwikkeling zijn, naast zingen: bewegen op muziek, spelen op
muziekinstrumenten, luisteren naar muziek, zelf muziek bedenken, muziek noteren en
spreken over muziek. U zult begrijpen dat het onmogelijk is om al deze aspecten te pakken
in vier muzieklessen, maar ………. beter iets dan niets!
Wij (de kinderen en ik) hebben er in ieder geval veel plezier in!
Een muzikale groet van juf Herma

Vakantierooster schooljaar 2018-2019
Voorjaarsvakantie
16-02-2019 t/m 24-02-2019
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
Let op! De leerlingen zijn ook vrij op 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)
Donderdag
Woensdag
Maandag

14 februari 2019
3 april 2019
3 juni 2019

Didactische dagen (de leerlingen zijn vrij)
Vrijdag
Dinsdag

15 februari 2019
11 juni 2019

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

