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1 december 2022 

Van Juf Suzanne  
Fijn dat je er bent! 

Beste ouders, 
 
Vandaag een uitgebreider stuk vanuit mij dan normaal. Dit heeft te maken met de uitleg die ik graag 
geef aan u over een aantal leerlingen die wij de komende periode op onze school zullen 
verwelkomen. 
 
Sinds 2001 zijn in Afghanistan Amerikaanse en NAVO-troepen aanwezig. Dit is zo, omdat de VS het 
toenmalige Taliban-regime in Afghanistan verantwoordelijk hield voor de aanslagen op de Twin 
Towers. Twintig jaar lang zijn deze troepen aanwezig. In samenwerking met partijen in dat land 
proberen deze troepen om een andere regering stevig in het zadel te helpen en te houden. 
 

In april 2021 verklaart de Amerikaanse president Joe Biden 
dat het genoeg is. In de daaropvolgende maanden trekt 
Amerika zich terug. Ook de NAVO-troepen doen dit. Vrijwel 
direct start de Taliban met een offensief om opnieuw de 
macht in handen te krijgen. Bij het vertrek van de laatste 
troepen in augustus 2021, slaagt de Taliban hierin. In die 
twintig achterliggende jaren zijn er vele Afghanen geweest 
die op de een of andere manier hebben gewerkt voor 
buitenlandse overheden. Op die manier wilden zij bijdragen 

aan hun land met als doel een ander en stabiel Afghanistan. Ook voor de Nederlandse overheid 
werkten honderden Afghanen. Bijvoorbeeld als tolk. Door de machtsovername vreesden deze 
medewerkers, dat hun leven in Afghanistan niet langer zeker zou zijn. Net als andere westerse 
landen, erkende de Nederlandse overheid dit gevaar en besloot daarop deze medewerkers met hun 
gezinnen te repatriëren naar Nederland. 
 
Dit proces van repatriëring was al gestart tijdens de machtsovername en duurde nog geruime tijd 
daarna voort. Inmiddels is het overbrengen van deze gezinnen afgerond en daarmee is de 
berichtgeving rondom dit onderwerp grotendeels uit de media verdwenen. Maar waar zijn deze 
gezinnen met kinderen nu? Ze zijn verspreid over Nederland terechtgekomen. In onze gemeente 
verblijven al lange tijd diverse gezinnen in hotels, wachtend op het ministerie van Binnenlandse 
Zaken. 
 
Dit ministerie is verantwoordelijk voor de huisvesting van deze gezinnen in Nederland. Maar al die 
tijd verblijven de kinderen ook in de hotels, afgesneden van leeftijdsgenootjes en onderwijs. Hoelang 
dat gaat duren, is hun niet duidelijk. 
 
Voor 17 Afghaanse kinderen komt daar nu een einde aan. Drie basisscholen in Hoofddorp, te weten 
Klippeholm, de Bosrank en de Juliana van Stolbergschool gaan deze kinderen in de klassen opnemen. 
Waarom doen we dit? Allereerst omdat de vaders veelal een Nederlands paspoort hebben. Dat 
maakt dat scholen sowieso verplicht zijn om de kinderen te plaatsen. Maar onze drijfveer is vooral 
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dat wij vinden dat ieder kind recht heeft op onderwijs. Bovendien hebben wij vanuit onze normen 
en waarden de begrippen ‘respect voor elkaar' en ‘naastenliefde’ hoog in het vaandel staan. En dit is 
zo’n moment waarop we hier heel concreet invulling aan kunnen en willen geven. 
 
Met ons team hebben we onderzocht wat wij voor deze kinderen kunnen betekenen. Uitkomst is dat 
wij graag onderwijs willen en kunnen verzorgen voor zeven/acht kinderen verspreid over de groepen 
3, 4, 5 en 7. De andere kinderen gaan naar de Juliana van Stolbergschool en de Bosrank. Op 13 
december is er voor de Afghaanse gezinnen een informatiebijeenkomst op de Juliana van 
Stolbergschool met medewerking van één van hun ouders die als tolk zal optreden. Wij heten deze 
gezinnen van harte welkom bij ons en leggen aan hen uit hoe ons onderwijs is georganiseerd. 
Daarna zullen we zo snel mogelijk tot plaatsing van de leerlingen overgaan. Het kan zijn dat het gezin 
de komende periode of daarna een huis elders in Nederland krijgt aangewezen. Dan zullen we weer 
afscheid van de kinderen nemen. We zijn ons ervan bewust, dat dit ook iets betekent voor onze 
huidige leerlingen en wij zullen uiteraard begeleiding bieden.  
 

VN: 'Onderwijs is een recht'  
Op 20 november 1989 namen de Verenigde Naties in New 
York het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het 
Kind unaniem aan. Dit Kinderrechtenverdrag gaat over alles 
waar kinderen mee te maken kunnen krijgen. Van hun 
geboorte tot ze achttien zijn. Het gaat over voeding, school, 
wonen en gezondheid. Over geloof, ouders en vrienden. 
Maar het gaat ook over mishandeling, kinderarbeid, oorlog 
en vluchten. Het kinderrechtenverdrag geeft belangrijke 
uitgangspunten en verplichtingen mee. Alles om ervoor te 
zorgen dat kinderen veilig kunnen opgroeien en zich 
optimaal kunnen ontwikkelen. Meer lezen? Klik op: 
https://www.kinderrechten.nl/ 
 
Mijn collega-directeur Joost van Dijk van de Juliana van 
Stolbergschool is voor het grootste gedeelte schrijver van 
bovenstaand. 

 
We rekenen op uw vertrouwen en steun op onze fijne school. Mochten er nog vragen zijn, neem 
gerust contact met mij op via directie@klippeholm.nl of loop even langs. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Suzanne Hellings 
Directeur RKBS Klippeholm 
directie@klippeholm.nl 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.kinderrechten.nl/
https://www.kinderrechten.nl/
mailto:directie@klippeholm.nl
mailto:directie@klippeholm.nl
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Sinterklaas op school  
Op maandag 5 december staat het Sinterklaasfeest gepland. Alle kinderen 
worden om 8.20 uur (!) in hun eigen klas verwacht met hun jassen aan. 
Het zou fijn zijn als ouders zo snel mogelijk de school willen verlaten, zodat 
er op tijd kan worden begonnen met het programma. We ontvangen 
Sinterklaas buiten. Wij vragen ouders op gepaste afstand mee te kijken 
naar de aankomst, achter het opgehangen afzetlint. De normale 
schooltijden worden gehanteerd.  
 

Alle kinderen hoeven deze dag geen eten en drinken mee te nemen voor de kleine ochtendpauze. 
De Oudervereniging zorgt voor lekkernij. Wel graag eigen lunch en drinken meenemen voor de 
middagpauze.  

Dinsdag 6 december mogen de kinderen één cadeautje mee naar school nemen om over te 
vertellen. 

Sint in de bovenbouw (Groepen 5 t/m 8) 
In de aanloop naar het Sinterklaasfeest toe, zijn er door leerlingen inmiddels al lootjes getrokken ter 
voorbereiding op het bedenken en het maken van een surprise.   
 
De leerlingen zetten de naam van het kind waar de surprise voor bedoeld is op de envelop met het 
gedicht. De envelop plak je met een plakbandje aan de surprise.  
Probeer het gedichtje langer dan 4 regels te maken, voor degene die het gedicht krijgt wel zo 

leuk. Het gedicht eindigt met Groetjes van Sint en Piet. 😉 

 
Het budget voor een cadeautje is rond de 4.50 euro. De kinderen maken de surprises zelf, niet de 
ouders. A.u.b. geen kleine papiertjes, snippers en viezigheid in de surprise.   

De surprises worden op vrijdagochtend 2 december meegenomen naar school. Vanaf 14.15 uur is er 
gelegenheid om in de groepen 5 t/m 8 naar de surprises te kijken. 

 
Klippeholm in ontwikkeling 
Juf Yke leerkracht groep 1/2C Specialist Jonge kind 
 

 
In de kleutergroepen werken wij met het programma fonemisch bewustzijn van de glazenschool. 
De leerkrachten van groep 1,2 en 3 hebben hier aan het begin van dit schooljaar een opleiding voor 
gevolgd. 
Om goed te kunnen leren lezen en schrijven is het noodzakelijk dat kinderen alle klanken en ook de 
verschillen tussen klanken horen. Pas als kinderen dat goed beheersen kunnen ze aan de klank een 
letter koppelen.  
In de groepen werken wij met klankkaarten, hierop worden de kinderen gewezen op de 
mondmotoriek, stemhebbend of niet, en een plaatje dat helpt om het geluid van de klank na te 
bootsen.  
Hieronder twee voorbeelden: 
De klank ‘l’ maken wij met de tongpunt achter de voortanden, de 'l’ maken wij met stem (je voelt 
het trillen in je keel), de 'l’ is kort, het geluid hoor je goed als je likt aan een ijsje. De klankkaart is 
blauw, je voelt het in je keel, en onder de letter staat een lange balk wat inhoudt dat de klank lang is. 
 
De klank 's’ maken wij met onze tongpunt achter de boventanden, zijn de tanden op elkaar. De 's' 
maken wij zonder stem (je voelt het niet trillen in je keel), de 's’ is lang, het geluid 'ssssss’ klinkt als 
een sissende slang. 
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Belangrijke informatie rond de kerstviering van 22 december 2022 

 

Kerstviering donderdag 22 december 

Donderdag 22 december is weer de jaarlijkse kerstviering. Wij geven u nu 

alvast de belangrijke informatie.  

Om 16.15 uur worden alle leerlingen verwacht op het plein voor de 

Joannes de Doperkerk aan de Kruisweg voor de Kerstviering en verzamelen 

bij hun leerkracht. 

Na de viering lopen de leerkrachten met de leerlingen naar school waar zij 

gaan genieten van een kerstdiner. Wanneer wij naar school lopen willen wij 

licht in de duisternis brengen.  

De leerlingen mogen tijdens het teruglopen naar school een lichtje (zaklamp, lampionnenlichtje, 

etc.) meenemen, dat zij tijdens de wandeling aan mogen doen. 

 

Hulp gevraagd voor het kerstbuffet 

Ook dit jaar wordt er weer een feestelijk kerstbuffet georganiseerd door de Oudervereniging. Dit zal 

gehouden worden op donderdagavond 22 december, aansluitend op de Kerstviering. De 

Oudervereniging verzorgt het drinken en de feestelijke aankleding. 

Voor deze opzet hebben wij de medewerking nodig van ouders, opa‘s en/of oma‘s, in de vorm van 

bakken, braden en het bereiden van hapjes. 

Bij de klas van uw kind hangen vanaf maandag 12 december intekenlijsten; hierop kunt u, in overleg 

met de leerkracht, aantekenen wat en vooral hoeveel u voor die avond wilt klaarmaken. (NB. Deze 

bijdrage is voor eigen rekening). Wij verzoeken u vriendelijk om u aan de aangegeven hoeveelheden 

te houden, om te voorkomen dat we te veel of te weinig hebben. Het eten dat overblijft proberen 

wij zo veel mogelijk weer mee naar huis te geven. 

De leerkrachten staan natuurlijk altijd open voor smakelijke suggesties van uw zijde. 

 

Ook voor de kinderen met een voedselallergie moet dit een feest worden. We verzoeken de ouders 

van de kinderen die weinig of niets van de lijst mogen gebruiken contact op te nemen met de 

leerkracht. 
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Alle kinderen nemen uiterlijk 1 dag voor het kerstdiner op woensdag 21 december (in een plastic 

tas) een bord, mes, dessertlepel, vork, dessertschaaltje en een beker mee, waarop de naam van 

het kind staat.  

De ouders die eten hebben gemaakt, kunnen dit donderdag 22 december naar school brengen vanaf 

17.15 uur.  

U kunt uw eten afgeven aan een hulpouder in de klas van uw kind; deze ouder verzorgt verder de 

buffettafel. We verzoeken u ook schalen e.d. te voorzien van de naam van uw kind. 

Wilt u het warme eten zo verpakken dat het voorlopig warm blijft? Aluminiumfolie en een theedoek 

eromheen werkt goed.  

 

De kinderen hoeven geen drinken mee te nemen. Dit wordt verzorgd door de oudervereniging. 

 

Om 18.30 uur is het buffet afgelopen voor de kinderen uit de groepen 1-2, de groepen  

3 t/m 8 sluiten af om 18.45 uur. Wilt u wachten tot het buffet in de klas is afgesloten en de deur van 

het lokaal opengaat?  

Als uw kind alleen naar huis gaat, verzoeken wij u dit dan van tevoren aan de leerkracht te melden. 

 

Na afloop van het kerstdiner gaan schalen, borden en bestek mee naar huis (een plastic zak is 

hiervoor heel handig). Als er een kerststukje is gemaakt gaat deze ook mee naar huis. 

 

Het diner is om 18.30 uur/18.45 uur afgelopen waarna u uw 

kind(eren) weer mee naar huis kunt nemen. Voor die tijd kunt u 

zelf nog genieten van een glaasje glühwein/chocolademelk in de 

aula van de school. Dit wordt georganiseerd door de MR. 

 
Kerststukjes 

Iedere groep bepaalt zelf of zij wel of niet een kerstukje gaan 

maken. Wanneer de groep van uw kind dit wel zal gaan doen, hoort u dit van uw kind of van de 

leerkracht zelf. 

 

Vrijdag 23 december hebben alle leerlingen tot 12.00 uur les. ‘s Middags zijn de leerlingen vrij. 

Voor de groepen 1 t/m 4 is er speelgoedochtend. 

 

Oproep Kerstfeest  
Heeft u een goede, bruikbare kunstkerstboom met standaard en kerstversiering voor in de 
kerstboom die u niet meer gaat gebruiken en waarvoor u nog geen goede bestemming heeft 
gevonden, dan houden wij ons graag aanbevolen. Tot op heden hebben wij helaas nog niets 
ontvangen dus we ze zijn nog steeds hard opzoek zodat wij de school mooi kunnen versieren.  
 
Mocht u iets hebben dan verzoeken wij u de benodigdheden mee te geven aan uw kind(eren) 
waarna het aan de leerkracht gegeven kan worden.  
 
Op woensdagmiddag 7 december om 12.30 worden beide locaties van Klippeholm feestelijk 
versierd ter voorbereiding op de Kerstviering. Aangezien het versieren veel werk is, kunnen wij uw 
hulp goed gebruiken.    
 
Vindt u dit leuk en steekt u graag uw handen uit de mouwen, dan willen wij u verzoeken om u op te 

geven bij Laure (eventmedewerker) via events@klippeholm.nl 

 

mailto:events@klippeholm.nl
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Holmtuin Wintermarkt (Zie bijlage 1) 
Samen met Amstelring Bornholm willen wij vanuit de Holmtuin een wintermarkt organiseren. 

Tijdens de wintermarkt zijn er verschillende optredens, een loterij, een knutselclub, muziek en nog 

veel meer. Het programma zal worden gemaakt na toezegging van alle deelnemers. Tijdens de markt 

zullen wij ook een inzameling houden voor Prakkie Hoofddorp.   

 

TommyTomato  
Wist je dat je door broccoli te eten, vitamine K binnenkrijgt? En je 
zo een korstje op een wondje krijgt? Groente eters voor het 
leven, is de missie van TommyTomato.  
 
Wij vinden dit passend bij ons streven om een gezonde school te 
zijn. Daarom gaan we een pilot starten na de Kerstvakantie, door 
2x per week een warme vegetarische lunch te faciliteren voor 
kinderen die dat willen. U bepaalt samen met uw kind(eren) of u 
mee wilt doen en Stichting TommyTomato vult iedereen aan, als 
dat nodig is. Op een discrete manier zonder credit check, maar in 
vertrouwen. Dus iedereen die wil kan meedoen!  
 
Details volgen snel. Klik op deze link voor meer informatie.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.tommytomato.nl/
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Bijlagen 

Bijlage 1 Flyer Holmtuin Wintermarkt  
 
 
 

Hieronder vindt u het vakantierooster voor het schooljaar 2022-2023 

Kerstvakantie 26.12.2022 t/m 08.01.2023 
Voorjaarsvakantie 27.02.2023 t/m 05.03.2023 

Goede vrijdag 07.04.2023 
Pasen 09.04.2022 t/m 10.04.2023 

Koningsdag 27.04.2023  
Meivakantie 24.04.2023 t/m 07.05.2023 
Hemelvaart 18.05.2023 t/m 19.05.2023  
Pinksteren 28.05.2023 t/m 29.05.2023  

Zomervakantie 24.07.2023 t/m 03.09.2023 
 

Studie -en didactische dagen (leerlingen vrij):  
15 februari 2023 (Meer Primair) 

24 februari 2023 
20 maart 2023 

30 mei 2023 
12 juni 2023 

Op 23 december 2022 en 21 juli 2023 zijn we om 12.00 uur uit.  
Let op: op 22 december, Kerstmis en tijdens Carnaval op 21 februari, wijken de schooltijden af. Zie 

ouderkalender. Verdere informatie volgt in de paperklip.  

 

 


