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Kerstviering en kerstdiner
continurooster
kerstvakantie
weer naar school
hoofdluiscontrole

Kerst op Klippeholm
Hieronder in het kort de belangrijkste punten over het Kerstfeest op Klippeholm:
 Donderdag 22 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 hun eigen
leerkracht.
 Alle leerlingen nemen op woensdag 21 december een bord, mes, dessertlepel, vork,
dessertschaaltje en een beker mee, waarop de naam van het kind staat.
 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 23 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.

Geboren
Op vrijdag 4 november is Juf Wendy Wagenaar, uit groep 8a, bevallen van dochter Evi Lotte
Berens. Wij wensen Wendy en Thijs heel veel geluk en gezondheid met Evi.

Glitterdisco in ’t Kattegat
Op vrijdag 9 december is er Kerstdisco 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 Niels.
Wijkcentrum ’t Kattegat
Skagerrak 328
Hoofddorp
Vakantierooster schooljaar 2016-2017
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie (incl. Koningsdag)
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

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*

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

*21-07-2017 zijn de leerlingen ’s middags vrij
Studiedagen schooljaar 2016-2017
Donderdag
Dinsdag

6 april 2017
20 juni 2017

Continurooster
Vrijdag
23 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

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

