6 juli 2017
Belangrijke data juli 2017
17
18
21
4

juli:
juli:
juli:
september:

afscheidsavond 8A
afscheidsavond 8B
alle leerlingen ’s middags vrij
start nieuwe schooljaar

Gevraagd verhuisdozen
In de zomervakantie wordt een groot gedeelte van de vloer in school
vervangen. Dit betekent dat veel ruimtes helemaal leeg moeten, o.a. de
aula, gangen, teamkamer en kantoorruimtes. U kunt zich voorstellen dat
het een enorme interne verhuizing wordt. Veel kasten moeten leeg om
het verplaatsen daarvan te vergemakkelijken. Wij zijn daarom op zoek
naar verhuisdozen. Mocht u op zolder, in de berging of in de schuur nog dozen hebben
staan die wij mogen gebruiken, dan zou dat heel fijn zijn.(Als u de dozen weer retour wilt,
noteer dan uw naam op de doos). U kunt de dozen naast de bankjes met gevonden
voorwerpen neerleggen.
Alvast heel erg bedankt!

Typediploma
Brent van der Sman en Rhiannon Sterk uit groep 6a van juf Karin en juf Maryam en Tess
Divendal, Giulia van den Berg, Guy Bakker, Lisa Driessen, Suze Beersma, Twan Gieling en
Luca Bink uit groep 6b van juf Linda hebben hun typediploma behaald.
Wij zijn ontzettend trots op allemaal, van harte gefeliciteerd!

Hoofdluiscontrole
De laatste hoofdluis controle zit er op, dit schooljaar sluiten we goed af.
We gaan helaas afscheid nemen van een aantal hulpouders.
Via deze weg willen we ze bedanken voor hun inzet!
Één hulpouder willen we even apart bedanken:
Esther de Heij, zij heeft jarenlang bij de coördinatie van de hulpouders geholpen, dank
daarvoor!!
Ook doen we een oproep voor nieuwe hulpouders: Aanmelden kan bij
mvmeurs@klippeholm.nl.

Etui
Het afgelopen jaar hebben veel kinderen aangegeven dat zij graag hun eigen
spullen mee willen nemen. Op deze manier kiezen ze materialen die zij leuk
vinden en zijn er over het algemeen ook veel zuiniger op. Wij hebben hier als
school nog eens verder over nagedacht en zijn op het onderstaande lijstje
gekomen. Wij vragen u deze materialen de eerste schooldag aan uw kind mee te geven.
Mocht er een reden zijn waarom het niet lukt om onderstaande materialen aan te schaffen,
dan horen wij dit graag voor de zomervakantie via administratie@klippeholm.nl. Wij bieden
dan als school het basispakket aan en zorgen ervoor dat dit na de zomervakantie klaar ligt in
de klas van uw kind. Alvast bedankt!
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Materialen

Groep 3
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Groep 8
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X

X

X
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X
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Gum

X

X

X

X

X

X

Kladblok

X

X

X

X

X

Huiswerkmap (A4 formaat
met drukker of elastiek)
Multomap (23-rings)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Tabbladen (10 stuks)

X

X

X

X

Puntenslijper (gesloten)

X

X

X

X

Agenda

X

Rekenmachine

X

Stevige sportschoenen/
sportkleding/ slippers /
handdoek

X

X

X

X

X

X

Gevonden voorwerpen
Iets kwijt? Handdoeken, gymspullen, jasje, vestje of een beker?
Misschien ligt het in een van de witte bankjes bij de teamkamer. De bankjes worden
voor de vakantie leeggehaald en dan gaat alles weg.

Mad Science Zomerkamp, een goed idee













Geen dag is hetzelfde bij het FREAKY programma van Mad Science Noord-Holland deze
zomer. Speel een spion, met geheime codes en stiekeme snufjes. Los een misdrijf op als een
rechercheur, door bewijsstukken te onderzoeken. Zie ze vliegen na een dag over luchtvaart,
en leer over robots door kennis te maken met coderen.
Het worden weer waanzinnige dagprogramma's, met veel experimenten en gezelligheid.
Lekker veel doen staat voorop, want je leert het meest wanneer je plezier maakt en zelf
ontdekkingen doet. We gaan volop aan de slag met wetenschap en techniek en natuurlijk
gaan we ook naar buiten om te spelen en te experimenteren.
Schrijf nu in voor een week vol activiteiten, ontspanning en experimenten!
PRAKTISCHE INFORMATIE
Van 24 juli t/m 31 augustus
Van 9:00 tot 16:00 uur
Vier dagen met een eigen thema
Op diverse gave locaties
Professionele begeleiding
Voor kinderen van 7 t/m 11 jaar
Inclusief lunch
Inclusief experimentjes voor thuis
Bekijk het digitale magazine
DE LOCATIES
Amstelveen - Bibliotheek Amstelveen Stadsplein
Amsterdam - VondelCS
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Castricum - De Hoep
Cruquius - Museum De Cruquius
Haarlem - Teylers Museum
Hoofddorp - Bibliotheek Hoofddorp Centrale
Naarden - Nederlands Vesting Museum

Kinderkunstdagen bij Pier K
Aan het einde van de zomervakantie is het weer tijd voor de Kinderkunstdagen bij Pier K.
Na weken van zon, zee, strand en plezier gaan we weer aan de slag met dans, theater,
verf, klei en muziek.
Kortom: door met de zomerpret, maar dan net even anders.
Om al een tipje van de sluier op te lichten:
We maken al striptekenend een reisje naar Transylvanïe,
we trommelen op ons lichaam en op djembés,
we maken van elkaar levende kunstwerken
en nog veel meer…
Wanneer?
Maandag 28 augustus t/m vrijdag 1 september
Hoe laat?
Van 10.00 tot 16.00 uur
Waar?
Pier K Hoofddorp
Tarief?
€ 25,50 per dag of € 110,- voor een weekinschrijving
De kinderkunstdagen zijn bedoeld voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar.
De lunch en tussendoortjes worden verzorgd door Pier K.
Ga naar www.pier-k.nl voor het volledige programma van de kinderkunstdagen
Foto’s en filmpjes van voorgaande kinderkunstweken zijn te zien via onze Facebookpagina
Vakantierooster schooljaar 2016-2017
Zomervakantie

22-07-2017 t/m 03-09-2017*
*21-07-2017 zijn de leerlingen ’s middags vrij

Vakantierooster schooljaar 2017-2018
Herfstvakantie
21 oktober t/m 29 oktober 2017
Kerstvakantie
23 december 2017 t/m 7 januari 2018
Voorjaarsvakantie
24 februari t/m 4 maart 2018
Meivakantie
28 april t/m 13 mei 2018
Pinkstervakantie
21 mei 2018
Zomervakantie
21 juli t/m 2 september 2018*
*20 juli 2018 zijn de leerlingen ’s middags vrij
Studiedagen schooljaar 2017-2108
Donderdag
5 oktober (Meer Primair dag)
Maandag
30 oktober
Dinsdag
3 april
Woensdag
4 april
Vrijdag
1 juni
Continurooster
Dinsdag
Voor de groepen 1 t/m 8
Vrijdag
Voor de groepen 1/2
Voor de groepen 3 t/m 8

5 december
8.30 uur tot 14.00 uur
22 december
8.30 uur tot 11.45 uur
8.30 uur tot 14.00 uur
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