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hoofdluiscontrole
Kerstviering in de kerk, let op: andere schooltijden
continurooster groep 3 t/m 8
Kerstvakantie
weer naar school
hoofdluiscontrole

Spaanse les rectificatie
In de PaperKlip van 23 november staat een aankondiging voor het volgen van Spaanse les. Er
staat helaas een verkeerde startdatum vermeld.
De juiste startdatum moet zijn 18 januari 2018.

Kerst op Klippeholm
Hieronder in het kort de belangrijkste punten over het Kerstfeest op
Klippeholm:
 Donderdag 21 december is weer de jaarlijkse Kerstviering.
 Alle leerlingen hebben die dag alleen ’s morgens school, dus tot 11.45 uur.
 Om 16.15 uur worden alle leerlingen verwacht op het plein voor de Joannes de
Doperkerk, Kruisweg 1071, voor de Kerstviering. Iedereen verzamelt bij de eigen
leerkracht.
 Alle leerlingen nemen op woensdag 20 december een bord, mes, vork, dessertlepel,
dessertschaaltje en een beker, voorzien van hun naam, mee in een tas.
 Om 18.30 uur is het buffet afgelopen voor de kinderen uit de groepen 1/2 en de
groepen 3 t/m 8 sluiten af om 18.45 uur.
 Op vrijdag 22 december is er een continurooster voor de groepen 3 t/m 8. Zij hebben
school tot 14.00 uur. Leerlingen nemen zelf hun eigen lunchpakket mee.
 De groepen 1-2 hebben gewoon school tot 11.45 uur.
In de bijlage vindt u uitgebreide informatie over de Kerstviering en het
kerstbuffet op school.

Klippeholm in Ontwikkeling
‘Je mag zijn wie je bent’ en ‘Elkaars kwaliteiten versterken’ zijn twee belangrijke
uitgangspunten binnen de visie van onze school. De leerkrachten van de groepen 5 en 6
(maar ook in de onderwijsteams 1/ 2, 3/ 4 en 7/8) hebben afgelopen periode
groepsdoorbrekend en in circuitvorm gewerkt. Elk Onderwijs Team heeft daar een eigen
invulling aan gegeven. Eén van de leerkrachten schreef daar deze uitleg over:
Laten we het een keertje ‘anders’ doen. Soms word je daar gelukkiger van. Dat geldt in ieder
geval voor de leerkrachten in groep 5 en 6. Natuurlijk doen we al allerlei vaardigheden en
technieken met verschillende materialen in de lessen. En deze periode leent zich daar bij
uitstek voor, met de feestdagen. Maar doe eens gek en anders met dit gegeven. Iets wat
groepsoverstijgend is. Nog steeds vaardigheden en technieken met die materialen, maar dan
anders. Elke leerkracht van groep 5 of groep 6 heeft wel iets wat hij of zij graag wil doen
omdat het je talent is. En dat je dat met meer groepen wil delen dan alleen de kinderen uit je
eigen groep. Zo ontstond ons circuit. In plaats van het veel gebruikte papier kwamen ideeën
over digitaal werken, techniek onderwerpen, textiel verwerken en drama in theater. Nog veel
meer ideeën werden besproken maar deze vier waren snel te realiseren voor de vier
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betrokken leerkrachten. Zo gezegd zo gedaan. Donderdag 7 december hebben we alweer de
laatste ronde van dit circuit. Kinderen vinden de gekozen deelgebieden heel leuk maar ook
spannend. Het verhuizen van lokaal en opeens bij een andere juf of meester te zitten, is toch
vreemd. Maar wij kunnen u verzekeren: het smaakt naar meer. In het nieuwe jaar gaan wij
dit idee zeker verder uitwerken.
Naar ons idee een mooi voorbeeld hoe zowel de leerling als leerkracht zelf richting geeft aan
het leerproces. Wat zijn je eigen kwaliteiten en kun je die verder ontwikkelen?
Vakantierooster schooljaar 2017-2018
Kerstvakantie
23 december 2017 t/m 7 januari 2018
Voorjaarsvakantie
24 februari t/m 4 maart 2018
Goede Vrijdag
30 maart 2018
Pasen
1 en 2 april 2018
Meivakantie
28 april t/m 13 mei 2018
Pinksteren
20 en 21 mei 2018
Zomervakantie
21 juli t/m 2 september 2018*
*20-07-2018 zijn de leerlingen ’s middags vrij
Studiedagen schooljaar 2017-2108
Dinsdag
3 april
Woensdag
4 april
Vrijdag
1 juni
Continurooster
Vrijdag
22 december
Voor de groepen 1/2
8.30 uur tot 11.45 uur
Voor de groepen 3 t/m 8 8.30 uur tot 14.00 uur
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