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avondvierdaagse
studiedag (leerlingen vrij)
sportdag
alternatief voor de sportdag (mocht het 23 juni slecht weer zijn)
hoofdluiscontrole
afscheidsavond 8A
afscheidsavond 8B
alle leerlingen ’s middags vrij

Kunstwerken
Wat een enthousiasme!! Twee weken voor de meivakantie zijn we door middel van een
opening in de aula gestart met de actie: “Honger in Afrika”. De hele school heeft zich gestort
op het creëren van kunstwerken. Veel kinderen wilden ook graag buiten school geld
inzamelen en hebben gebakken, klusjes voor geld gedaan en meer…. De vrijdag voor de
vakantie zijn veel kunstwerken verkocht en hebben kinderen al het door hen opgehaalde
geld mee naar school genomen.
Helaas…. De “geld-telmachine” van de bank is een teer apparaat! Vandaar dat we nu pas het
uiteindelijke bedrag bekend kunnen maken.
Ga gerust even zitten. Met zijn allen hebben we € 1833,- opgehaald!!!
60 % (€ 1100,-) van de opbrengst is voor school en zal worden geïnvesteerd in de
geluidsinstallatie in de aula en 40 % (€ 733,-) van de opbrengst zal gaan naar het Rode Kruis,
hongersnood in Afrika.
Aanstaande maandag zal er een medewerker van het Rode Kruis op school komen om de
cheque ter waarde van € 733,- in ontvangst te nemen.
Heel veel dank aan alle kinderen, ouders, familie, juffen en meesters.

Typediploma
Micah van der Horst, Aram Eijogu en Ludwig Lu uit groep 6a van juf Karin en juf Maryam en
Ibtissame Bouniss, Jessica Meert en Esmee van der Werff uit groep 6b van juf Linda hebben
hun typediploma behaald.
Wij zijn ontzettend trots op allemaal, van harte gefeliciteerd!

Eigen spullen
Het afgelopen jaar hebben veel kinderen aangegeven graag hun eigen spullen, zoals etui,
gum, puntenslijper etc., mee te willen nemen. Op deze manier kiezen zij materialen die zij
leuk vinden. Ze zijn daar ook zuinig op. Wij hebben hier als school nog eens verder over
nagedacht en willen u voor het komend schooljaar vragen een aantal spullen zelf mee te
nemen op de eerste schooldag. De brief waarin precies staat uitgelegd waar het om gaat,
ontvangt u aan het eind van dit schooljaar.

Mededelingen MR
Op 19 april hadden wij onze vergadering, de volgende punten zijn toen aan bod gekomen:
- Er is een tijdelijke kleutergroep gestart. Zes dagdelen worden de kinderen uit groep
2 in diverse samenstellingen uit de groep gehaald. Er wordt gewerkt met kinderen
uit groep 2 aan de leerdoelen van groep 2 en de overgang naar groep 3. Ook de
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leerlingen uit groep 3 profiteren twee dagdelen van de inzet van de extra leerkracht.
Juf Winona heeft haar lokaal in de teamkamer ingericht.
Het huishoudelijk reglement van de MR zal worden aangepast. Deze zal naast het
GMR reglement worden gehouden zodat het op elkaar aan gaat sluiten. Het nieuwe
huishoudelijk reglement zal in september klaar zijn.
Verder zijn we geïnformeerd over de stand van zaken betreffende de enquête over
de schooltijden en de formatie.
De verkiezingen voor de oudergeleding van de MR zijn besproken. We kunnen u
inmiddels melden dat er zich 1 ouder verkiesbaar heeft gesteld. Deze ouder is
hierdoor automatisch gekozen. We zijn als MR blij dat Frank Hulsbosch volgend
schooljaar de oudergeleding zal komen versterken en wensen hem veel succes toe.

Notulen van MR vergaderingen zijn op te vragen bij het secretariaat en u kunt ons met
vragen/opmerkingen altijd bereiken via mr@klippeholm.nl.

Hoofdluis
Op dit moment is de school hoofdluis vrij, maar wilt u wel alert blijven en uw kind(eren)
regelmatig controleren?
Oproep
Hoofdluis is een regelmatig terugkerend probleem.
Op plaatsen waar veel mensen bij elkaar komen kan deze besmetting gemakkelijk
van de een naar de ander overgebracht worden. De school is ongewild zo’n plaats.
Om het probleem te beperken worden alle kinderen op de eerste woensdag van elke
maand gecontroleerd op hoofdluis. Hiervoor hebben wij uw hulp nodig.
Ongeveer tien keer per jaar wordt er in elke groep gecontroleerd.
Dat gebeurt al jaren door een groep enthousiaste ouders.
Er zijn echter een aantal ouders gestopt omdat zij geen kinderen meer op school hebben of
door andere verplichtingen. Daarom zijn wij op zoek naar nieuwe ouders die willen helpen
bij de controle.
Zodra er nieuwe ouders zijn die zich hebben aangemeld, zorgen wij er voor dat
er iemand is die u helpt met “ Waar kijk ik naar? ”.
Wilt u meer informatie of wilt u helpen, dan verzoeken wij u te mailen naar juf
Monique: mvmeurs@klippeholm.nl met vermelding van uw naam en telefoonnummer.
Bij voorbaat dank.

GGDFlits
En ze leefden nog lang en gelukkig……
Zo gaat dat in sprookjes, maar in het echte leven loopt dat niet altijd zo. Eén op de zes
kinderen krijgt te maken met een scheiding van zijn of haar ouders. Een scheiding is een
ingrijpende gebeurtenis, alles wat tot nu toe vertrouwd was, is dat plotseling niet meer.
Kinderen kunnen zich in de steek gelaten, boos, bang en verdrietig voelen. Toch hoeft een
scheiding niet dramatisch te zijn. Kinderen kunnen na verloop van tijd meestal vrij goed
wennen aan de nieuwe situatie.
Lees hier wat kinderen voelen na een scheiding en hier wat groep 8 leerlingen van
gescheiden ouders bezig houdt ten aanzien van de eind musical.
Maakt u zich zorgen over uw kind ten aanzien van de scheiding? Het is altijd mogelijk een
afspraak te maken met de jeugdverpleegkundige of jeugdarts verbonden aan de school van
uw kind. Zij kunnen met u en uw kind meedenken over passende begeleiding en hebben
zicht op het aanbod voor gescheiden ouders en kinderen in uw gemeente. Een afspraak
maken kan via 023 7891777 op werkdagen van 8.30 – 12.30 en 13.00 – 17.00.
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Vakantierooster schooljaar 2016-2017
Zomervakantie
Studiedagen schooljaar 2016-2017
Dinsdag

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

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
Studiedagen schooljaar 2017-2108 volgen later
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