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2 februari 2023 

Van Juf Suzanne  
Fijn dat je er bent! 

Beste ouders, 

Klippeholm scoorde op de tevredenheidspeiling van de ouders een 7,9 (gemiddeld landelijk: 7,7 en 

stichting breed: 7,7). U begrijpt vast dat wij hier erg trots op zijn 🙂. Bij de leerlingen scoorden we 
een 8,2 (gemiddeld landelijk: 8,2 en stichting breed: 8,2), ook hier zijn we heel blij mee! Samen met 
de MR zijn we de resultaten goed aan het bekijken, wat zijn onze sterke punten en waar liggen de 
aandachtspunten. We komen hier zeker op terug. 
Ontzettend bedankt voor het invullen, we hebben de 80% respons bijna gehaald en dat is echt een 
heel hoog percentage. 
 
Zoals ik al eens eerder vertelde, in de Haarlemmermeer wonen veel nieuwkomers. Zij zitten en 
komen ook bij ons op school, aangezien de taalklassen in de Haarlemmermeer vol zitten. Het is 
werkelijk fantastisch om te zien hoe fijn deze leerlingen het hebben in de groepen. De leerlingen en 
het team zorgen voor een warm bad. Daarnaast hebben we een prettige, natuurlijke toestroom van 
leerlingen in groep 1/2. Vanaf volgende week zullen de anderstalige kleuters die dit nodig hebben 
een aantal dagen extra taalonderwijs krijgen in een lokaal in Klip 2. Zo kunnen de leerkrachten in de 
kleutergroepen iedereen aandacht blijven geven. Hiervoor hebben we gelukkig de middelen en 
bemensing door onze organisatiestructuur en het ondersteuningsteam. 
 
Denkt u nog even aan het opgeven hulp bij Carnaval? We hebben nu 10 ouders en we hebben er 
minstens 30 nodig. Zie het stukje verderop op herhaling. Alvast bedankt! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Suzanne Hellings 
Directeur RKBS Klippeholm 
directie@klippeholm.nl 
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TommyTomato Herinnering: Speel en leerboek inleveren 
Op 16 februari komen de ‘soeperhelden’ langs op onze school, verwerkt in de warme proeflunch van 
TommyTomato. Wilt u dan het Speel en leerboekje over groente weer mee naar school geven? 
Tijdens de lunch kunnen ingevulde Speel en leerboekjes worden ingeleverd in ruil voor een klein 
cadeautje. (Ook voor leerlingen die niet zijn aangemeld voor de proeflunch.)  
 
We vinden het leuk dat er al zoveel leerlingen aangemeld zijn voor de proeflunch. Is uw kind nog 
niet aangemeld en wilt u dit wel? Het kan nog tot 14 februari, via deze link: 
www.tommytomato.nl/aanmelden   
 
Goed om te weten: ook leerlingen die niet aangemeld zijn voor de proeflunch krijgen een lepeltje te 
proeven om toch een beetje mee te kunnen doen. Dit is niet voldoende voor de dag, dus geef ze wel 
lunch van thuis mee!  
 

Carnaval  
Op dinsdag 21 februari is het feest op school. Er zal dan carnaval worden 
georganiseerd voor alle leerlingen en daar hoort natuurlijk ook verkleden 
bij. Alle leerlingen mogen op deze feestelijke dag verkleed op school komen. 
De leerlingen hoeven deze dag geen fruit mee te nemen.  
In school zullen tientallen carnavalsactiviteiten te vinden zijn waaraan 
deelgenomen kan worden. Organisatorisch is het niet mogelijk om alle 
leerlingen tegelijk aan carnaval te laten deelnemen en daarom is er 
onderstaande indeling gemaakt:   

 
Let op! Andere schooltijden 

- Dinsdagochtend van 9.30 tot 11.30 uur de groepen 1 t/m 4 (groepen 8 begeleiden)  

- Dinsdagmiddag van 12:15 tot 14.15 uur de groepen 5 t/m 8.  

- Dinsdagavond van 18.00 tot 19.30 uur (iedereen is welkom: papa’s, mama’s, opa’s, oma’s)  

De leerlingen van de groepen 5 en 6 verzamelen dinsdagmiddag in de lokalen van de groepen 3 en 4. 
De leerkrachten weten in welk lokaal. De leerlingen van de groepen 8 komen de hele dag. In de 
ochtend begeleiden zij de leerlingen van de groepen 1 t/m 4 en in de middag gaan zij zelf langs de 
onderdelen.  

Dat betekent dat de leerlingen van de groepen 5 t/m 7 op dinsdag 21 februari ’s morgens vrij zijn en 
de leerlingen van de groepen 1 t/m 4 hebben die dag ’s middags vrij. De leerlingen van de groepen 8 
zijn de hele dag op school en zij moeten dus ook lunch meenemen. 

In de avond zijn alle leerlingen welkom met papa’s, mama’s, broertjes, zusjes, opa’s, oma’s etc en 
ook dit jaar is er weer een prijs voor de leukst verklede ouder! 

Carnaval herhaling oproep hulpouders gezocht 
Mocht u het leuk vinden om te komen ondersteunen bij de spellen vanaf 9.30 - 14:15 uur zouden wij 

dat heel fijn vinden. Tot op heden hebben wij 10 aanmeldingen ontvangen, maar wij kunnen veel 

meer hulp gebruiken!  

Er is een pauze van 11.30 uur tot 12.15 uur. Wanneer u alleen een dagdeel beschikbaar bent (van 

9.30 - 11.30 uur of van 12.15  -14.15 uur) dan zijn wij ook heel blij met uw hulp. U kunt zich 

aanmelden door een mail te sturen naar Lonneke (lvheun@klippeholm.nl) onder vermelding van uw 

naam, de naam van uw kind en de groep waarin uw kind zit. 
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Trakteren op Klippeholm 
Wie jarig is viert dit uiteraard ook op school. Daar hoort vaak ook een traktatie bij. Op Klippeholm 
geven we de voorkeur aan een lekkere en gezonde traktatie. Maar de laatste maanden zien wij in 
een aantal groepen een nieuwe trend ontstaan waarbij er, naast iets lekkers, ook een of meerdere 
niet-eetbare dingen worden gegeven (zoals speelgoed). Het komt uit een goed hart, maar het lastige 
is dat de lat steeds hoger komt te liggen. Met als gevolg dat de traktaties steeds groter worden. Wij 
willen iedereen vragen traktaties klein te houden, alleen iets lekkers (en bij voorkeur ook nog 
gezond) is voldoende. Fijn voor onze leerlingen, goed voor het milieu en minder plastic draagt bij 
aan Klippeholm Groen. Tot slot laten wij graag weten dat leerlingen ook weer mogen trakteren aan 
de leerkrachten van hun eigen Onderwijs Team en ook de leerkracht (in hetzelfde gebouw) van hun 
broertje/zusje mogen bezoeken. 
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Bijlagen 
Bijlage 1 Online Ouderbijeenkomsten  
Bijlage 2 GGD Kennemerland Cursus Samen Gezond - een flyer over de cursus "Gezonde voeding en 
hoe passen we dit thuis als gezin toe". Deze cursus is bedoeld voor ouders met kinderen met 
overgewicht. 
 
 
 
 

Hieronder vindt u het vakantierooster voor het schooljaar 2022-2023 

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 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.  

 

 


