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Kerstbomeninzameling
Kom op zaterdag 9 januari 2016 je kerstboom/kerstbomen inleveren en ontvang
voor iedere boom een lot. Met dat lot maak je kans op mooie prijzen.
Waar:
Wijkcentrum ’t Kattegat
Hoe laat:
13.00 uur tot 15.45 uur
Prijsuitreiking:
16.00 uur tot 16.30 uur
Voor wie:
kinderen t/m 12 jaar
Na deze gezellige kindermiddag vindt er voor de buurtbewoners tussen 16.30 uur en
18.00 uur een gezellige nieuwjaarsborrel plaats.
Adres: ’t Kattegat, Skagerrak 328, 2133 DX Hoofddorp

Gevonden voorwerpen
Maandag 11 januari a.s. liggen alle gevonden voorwerpen op het podium in de aula van de
school.
Iets kwijt, gemist in de vakantie of vergeten mee naar huis te nemen?
Kijkt u dan of het er tussen ligt. Dinsdagmiddag 12 januari na schooltijd worden alle spullen
opgeruimd.
Verder zijn er gedurende het jaar diverse gevonden sleutels, zowel fiets- als huissleutels, bij
de administratie afgegeven. De meesten liggen er al langer dan 3 maanden. Bent u een
sleutel kwijt, kom dan even kijken. Na woensdag ruimen we de sleutels op.

Naschools aanbod Brede school Bornholm
De Brede school Bornholm (BSB) biedt ruimte aan alle kinderen van 0 t/m 13 jaar. Ze biedt
de wijk Bornholm alles wat ouders voor hun kinderen zoeken en geeft zo aan hen de kans
zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Er zijn zes partners vertegenwoordigd in de brede
school, de drie basisscholen Klippeholm, Sterrenschool Bikube en Vesterhavet als ook de
drie kinderopvangdiensten SKH Bornholm, Smallsteps Otje en de BSO van Sterrenschool
Bikube.
Het uitgebreide naschools aanbod van de Brede school Bornholm kunt u lezen in de
brochure die u in de bijlage vindt bij 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, kunt u vinden op de website www.bredeschoolbornholm.nl.
De kosten voor deze activiteiten kunt u op de volgende wijze overmaken.
 Voor de activiteiten Streetdance/Hiphop, Boy Dance en Sport & beweging maakt u
gebruik van bankrekeningnummer NL51 ABNA 0412 42 1623 t/n Naschools aanbod
BsB.
 De kosten voor de activiteiten van Zumba dienen overgemaakt te worden na
ontvangst van de factuur tijdens de eerste les.
 Inschrijven voor Mad Science kan via op http://nederland.madscience.org
NB. Vermeld bij alle betalingen de naam van uw kind(eren) en de activiteit(en).
Let op: Pas na betaling is uw inschrijving definitief!
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Wij wensen uw kind(eren) alvast veel plezier.
Indien de les bij onvoldoende inschrijvingen wordt geannuleerd, wordt het bedrag
teruggestort op uw rekening.

Wijziging datum carnaval
Op dinsdagmiddag 9 februari staat het jaarlijkse carnaval evenement op de agenda.
Door organisatorische redenen hebben wij er als commissie voor gekozen om deze te
verplaatsen.
De nieuwe datum is vrijdag 5 februari geworden.
Hoe de invulling van deze dag zal gaan worden krijgt u nog te horen.
Houdt u deze dag wel even in uw agenda, we hebben veel hulp nodig!

Rectificatie
In de vorige PaperKlip is per abuis een verkeerde datum van de voorjaarsvakantie vermeld.
De juiste datum is 29-02-2016 t/m 04-03-2016.
Wilt u ook meteen de datum van de personeelsdag veranderen in uw agenda? Deze is
namelijk op 17-05-2016.
Vakanties schooljaar 2015-2016
Voorjaarsvakantie
29-02-2016 t/m 04-03-2016
Goede Vrijdag
25-03-2016
Pasen
27-03-2016 t/m 28-03-2016
Meivakantie
25-04-2016 t/m 08-05-2016
Pinksteren
15-05-2016 t/m 16-05-2016
Personeelsdag
17-05-2016
Zomervakantie
18-07-2016 t/m 28-08-2016
Studiedagen schooljaar 2015-2016
Dinsdag
29 maart 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
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