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Opening nieuwe schoolbibliotheek
Afgelopen vrijdag, 1 april, is onze nieuwe schoolbibliotheek
feestelijk geopend in samenwerking met de Bibliotheek
Haarlemmermeer. Jesse uit groep 1/2A en Jools uit groep 4B
waren de gelukkigen die het eerste boek uit de bibliotheek
mochten lenen.
Met het tekenen van de overeenkomst tussen de
bibliotheek Haarlemmermeer en Klippeholm, een echte
boekenquiz (‘Wie ben ik?’) en een vrolijk lied was de opening compleet.
Afgelopen dagen hebben al veel kinderen een spannend, grappig of avontuurlijk boek
kunnen lenen. Ondanks dat er al heel veel nieuwe boeken aangeschaft
zijn, hopen we met het bedrag dat opgehaald wordt met de
sponsorloop nog meer materialen te kunnen aanschaffen. Hierbij kan
gedacht worden aan nog een nieuwe kast en meer nieuwe boeken om
een gevarieerde collectie verder op te bouwen.
Door middel van de PaperKlip houden we u op de hoogte van de
ontwikkelingen rondom de bibliotheek.

Betaald parkeren
Het was vorige week vrijdag een drukte van belang op de parkeerplaats, zoals bijna iedere
dag. Verschil met andere dagen was dat er de mogelijkheid was voor ouders om betaald te
parkeren zodat zij gegarandeerd plek hadden bij het brengen en halen van de kinderen.
Veel ouders zijn geschrokken dat er betaald parkeren zou worden ingevoerd op bepaalde
tijdstippen. Er is zelfs bij de gemeente geïnformeerd over deze gang van zaken door
verontrustte buurtbewoners.
Maar zoals de datum al deed vermoeden, ging het om een 1-april grap.
Toch willen we met deze 1-april grap u als ouders stof tot nadenken meegeven; nl misschien
iets vaker op de fiets of lopend naar school komen?

Inschrijven broertjes en zusjes
We willen de ouders van kinderen bij ons op school die nog een jonger broertje of zusje
hebben dat nog niet is aangemeld vragen dat alsnog te doen. Voor onze planning is het van
groot belang om zo snel mogelijk zicht te hebben op het aantal kinderen voor de komende
jaren en zo ook de formatie voor het komend schooljaar te kunnen invullen.

Typediploma
Lauri Seijmonsbergen uit groep 6b van Meester Marcel heeft haar typediploma behaald.
Van harte gefeliciteerd!

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

Mededelingen van MR
De resultaten van de enquêtevragen zijn geanalyseerd, de MR had een respons van 47%.
Met de opmerkingen in de open vragen is de oudergeleding in gesprek gegaan met de
directeur. De resultaten van de vragen en opmerkingen worden aan u teruggekoppeld
gezamenlijk met de resultaten van de schoolenquête. Naar aanleiding van de enquête wil de
MR werken aan haar zichtbaarheid met meer terugkoppeling en dat u ons beter kunt
vinden. Wordt vervolgd.
Op 22 maart heeft de MR vergaderd. Monique Ruiter heeft zich als nieuw lid gemeld na de
oproep in de PaperKlip. Monique heeft de vergadering bijgewoond en heeft aangegeven
graag als MR-lid aan school verbonden te willen zijn. Welkom Monique.
Het nieuwe document het respectprotocol is uitgebreid besproken, dit vervangt het huidige
pestprotocol. De MR ziet er een meerwaarde in om een document te hebben waarin
beschreven staat wat de visie en handelswijze is op respect . De MR heeft ingestemd met
het document. Het document is op de website van school te vinden. Klik hier om het
respectprotocol in te zien.
De school heeft de uitslagen van de CITO-toetsen geanalyseerd per onderwerp en per groep,
dit worden opbrengstgesprekken genoemd. In de vergadering is hier veel aandacht voor
geweest. Er is besproken welke opbrengsten (resultaten) er zijn, welke redenen hiervoor
denkbaar zijn en welke acties hieruit volgen.

Bericht van het bestuur van MeerPrimair
Onderwerp: Vacature lid Raad van Toezicht met HRM profiel
Op verzoek van het bestuur van MeerPrimair plaatsen wij dit bericht met de link naar de
website van Meer Primair, waar de vacature wordt vermeld. Hierin kunt u meer informatie
vinden.
http://meerprimair.nl/

Naschools aanbod Brede school Bornholm
Het uitgebreid naschools aanbod van de Brede school Bornholm kunt u lezen in de brochure
die u in de bijlage vindt in deze mail. Het aanbod is zo samengesteld dat ieder kind samen
met u een mooie keus kan maken. De activiteiten en de gegevens die u nodig heeft om in te
schrijven, zijn te vinden op de website www.bredeschoolbornholm.nl.

Musical Nelson Mandela
Shanice uit groep 8B speelt mee in de musical Amandla Mandela als de jonge dochter Zindzi
van Nelson Mandela. Vindt u het leuk om een keer te gaan kijken? Tot 21 mei is er een
aanbieding waarbij u met speciale korting kaarten kunt bestellen. In de flyer bij deze
PaperKlip vindt u hierover meer informatie.

Voorinschrijving Avondvierdaagse
De data voor de avondvierdaagse zijn dit jaar 6 – 7 – 8 – 9 juni 2016.
Iedere avond start de avondvierdaagse na 18.00 uur bij de Klippeholm. Vergeet niet om je
voor die tijd aan te melden. De organisatie zit vanaf 18.00 uur bij de ingang van de kleuters
om je te registreren. Ook dit jaar moet je aan het eind van de avond je weer afmelden bij
ons. We zitten dan op het grasveld voor de school. Je krijgt een kaart waarop we elke dag
stempelen als je begint en als je klaar bent.
De voorinschrijving van de avondvierdaagse is op dinsdag 12 april a.s. van 15.15 tot 16.00
uur en op woensdag 13 april van 12.00 – 13.00 uur in de aula van de school. Na 13 april
kan er niet meer via school ingeschreven worden alleen nog via de wandelvereniging. Je
krijgt dan de medaille niet via school maar via de wandelvereniging uitgereikt.
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Zoals ieder jaar is er de keuze tussen de 5 km en de 10 km afstand. De kosten zijn
€ 7,50 per persoon en moeten bij de inschrijving betaald worden. Graag gepast betalen.
Ook moet je aangeven voor de hoeveelste keer je de avondvierdaagse meeloopt. Wil je 1
avond meelopen, dat kan. De kosten zijn dan € 3,50 per persoon.
We hebben er dit jaar voor gekozen om op iedere avond wat lekkers bij het drinken uit te
delen en op de laatste avond een verrassing mee te geven.
Voor het uitdelen van lekkers en schenken van limonade zoeken we ouders die een avond
beschikbaar zijn om hierbij te helpen. Voor elke avond zijn per afstand 2 personen nodig.
U kunt zich hiervoor opgeven via onderstaand strookje.
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ik wil graag meelopen met de avondvierdaagse.
Naam:
Groep:

5 km / 10 km (doorhalen wat niet van toepassing is)
Meester/juf: ……………………………………….

Loopt mee voor de ………….… keer
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ik geef me op voor limonadeschenken tijdens de avondvierdaagse
Naam: ……………………………………………………………
Tel nr. mobiel: ……………………………………………………
Ik wil limonade schenken bij de 5 km / 10 km (doorhalen wat niet van toepassing is)
Voorkeur avond: maandag / dinsdag / woensdag / donderdag / geen voorkeur
Vakanties schooljaar 2015-2016
Meivakantie
25-04-2016 t/m 08-05-2016
Pinksteren
15-05-2016 t/m 16-05-2016
Personeel dag
17-05-2016’
Zomervakantie
18-07-2016 t/m 28-08-2016
Continurooster*
Vrijdag
* groepen 1/2
* groepen 3 t/m 8

15 juli 2016
8.30 uur tot 11.45 uur
8.30 uur tot 14.00 uur

Concept vakantie rooster schooljaar 2016-2017
Hieronder vindt u het concept-vakantierooster voor het schooljaar 2016-2017. Het is dus een
voorlopig rooster. Het definitieve vakantierooster ontvangen wij als alle schoolbesturen (PO en VO)
van de regio Haarlemmermeer hierover een officieel besluit hebben genomen.
Eerste schooldag
29-08-2016
Herfstvakantie
15-10-2016 t/m 23-10-2016
Kerstvakantie
24-12-2016 t/m 08-01-2017
Voorjaarsvakantie
18-02-2017 t/m 26-02-2017
Pasen
14-04-2017 t/m 17-04-2017
Meivakantie (incl. Koningsdag)
22-04-2017 t/m 07-05-2017
Hemelvaart
25 en 26-05-2017
Pinksteren
05-06-2017
Zomervakantie
22-07-2017 t/m 03-09-2017
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