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kledingactie
school versieren voor Sinterklaas
Sinterklaas op school
school versieren voor Kerst
hoofdluiscontrole
Kerstviering en kerstdiner

Kledinginzameling 4 november
U kunt nog tot vrijdagochtend 9.00 uur zakken met kleding inleveren. De zakken
kunt uw op het podium in de aula leggen. Alvast hartelijk dank!

Taart voor groep 6 van juf Linda
Op 5 oktober hebben alle medewerkers in het kader van de Dag van
de leerkracht een selfiestick ontvangen. Hierbij heeft het College van
Bestuur een oproep gedaan om een selfie te maken van jouw klas met
de kans om een diner aan de Toolenburgse Plas te winnen. Een jury op
het bestuurskantoor van Meer Primair heeft de selfies beoordeeld op
originaliteit en actualiteit en is unaniem tot de volgende conclusie gekomen:
De selfie van juf Linda Verheij van de Klippeholm is de winnende inzending. Linda
heeft een selfie gemaakt die origineel en vrolijk is en zeer goed aansluit bij het
huidige actuele privacy beleid. De juf en kinderen werden verrast door het College
van Bestuur tijdens de gymles met kleine taartjes met de winnende foto er op.

Jumbo actie ‘Sparen voor je School’
De actie is voorbij! De school heeft in totaal 9648 punten
opgehaald. Wat een geweldig aantal! We willen iedereen
bedanken voor het meesparen voor onze school.

Halloweendisco in ’t Kattegat
Op vrijdag 4 november is er Halloweendisco in wijkcentrum ’t Kattegat.
Voor de groepen 3 t/m 5 van 18.30 uur tot 19.45 uur
Voor de groepen 6 t/m 8 van 20.00 uur tot 21.30 uur
Het kind met de mooiste outfit wint een prijs!
Entree € 1,50 ( incl. één limonadedrankje)
Muziek o.l.v. DJ Rockin ‘Robin

Wecycle actie
De actie loopt bijna ten einde! Er zijn al veel apparaten ingeleverd. Mochten de dozen vol
zijn dan worden ze dichtgemaakt en kunnen er helaas geen apparaten meer worden
ingeleverd. De dozen worden rond 14 november opgehaald. Tot die tijd kunt u natuurlijk
nog apparaten inleveren. Het apparaat moet wel door de opening van de doos passen.
Graag inleveren zonder batterijen, stofzuigerzak, frituurvet of vocht.
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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!

Open podium
Vier keer per jaar heeft Klippeholm een open podium. Tijdens het open podium laat een
aantal groepen zien wat ze met elkaar hebben ingestudeerd. Denkt u hierbij aan een
kabouterdansje, een liedje over de winter of een gedicht met als thema een onderwerp dat
net in de klas is besproken. Kinderen mogen hieraan vrijwillig meedoen.
Hieronder vindt u de data wanneer er een open podium plaatsvindt in de aula van onze
school en welke groepen dan meedoen. Ouders van de kinderen die optreden tijdens het
open podium zijn van harte welkom om te komen kijken. Deze optredens beginnen altijd om
11:30 uur. De ouders van de kinderen die meedoen aan het optreden zullen hiervoor een
aparte uitnodiging ontvangen via de mail. Wijzigingen zullen op tijd worden doorgegeven.
Woensdag 25-01: groep ½ B, 3B, 5B, 7B
Woensdag 22-03: groep 1/2C, 4A, 6A, 8A
Woensdag 14-06: groep 1/2D, 4B, 6B, 8B
Vakantierooster schooljaar 2016-2017
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie (incl. Koningsdag)
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

Studiedagen schooljaar 2016-2017
Donderdag
Dinsdag
Continurooster
Maandag
Voor de groepen 1 t/m 8
Vrijdag
Voor de groepen 1/2
Voor de groepen 3 t/m 8

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*
*21-07-2017 zijn de leerlingen ’s middags vrij

6 april 2017
20 juni 2017

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