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3 november 2022 

Van Juf Suzanne  
Fijn dat je er bent! 

Beste ouders, 
 
Zoals u kunt zien staat rechtsboven ons tijdelijke 'Groene Klippeholm jaar' logo! Tijdens onze 
tweedaagse hebben de onderwijsteams, zoals ik vorige PaperKlip vertelde, nagedacht over wat 
allemaal te doen met het thema groen/verduurzamen. Op de twee locaties zijn de verschillende 
moodboards te zien. We zullen u op de hoogte houden over de activiteiten, gaan uiteraard nog 
samen met de leerlingen brainstormen en zullen u ook nog om hulp vragen. 
 
Vanuit Meer Primair een algemene bijgevoegde brief betreft COVID, zie bijlage 2. Op Klippeholm 
hebben we nog steeds weinig tot geen last van COVID, fijn voor ieders gezondheid en de kwaliteit 
van ons onderwijs. Goed om te weten dat betreft de tevredenheid over dit laatste, aankomende 
december/januari een peiling zal komen. Dit wordt Meer Primair breed voorbereid, zodra ik hier 
meer informatie over heb, kunt u dit terug lezen in de PaperKlip of op Parro. 
 
Aan de Jaarbijlage van onze schoolgids wordt de laatste hand gelegd, de volgende keer zal deze 
worden bijgevoegd als bijlage. 
 
Afgelopen maandag was de feestelijke opening van Peutergroep Klippeholm! De bestuurders, 
leidinggevenden en medewerkers waren aanwezig om een lintje door te knippen en taart te eten. 

Samen met de peuters uiteraard 😉. 
Team Klippeholm werd getrakteerd op een taart, we ervaren de samenwerking allemaal tot nu toe 
als zeer positief. Zie verderop wat foto's en er is nog een aantal plekjes, wees er snel bij! 
 
U weet vast dat wij de talenten van onze leerlingen ontzettend toejuichen en willen steunen/helpen 
ontwikkelen waar nodig en kan. Deze PaperKlip kunt u een interview lezen met onze leerling Dean, 
een danstalent! Vorige week werd hij kampioen in Graz. Hij was niet de enige leerling van onze 

school die daar was. We zijn ontzettend trots op jullie 👍 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Suzanne Hellings 
Directeur RKBS Klippeholm 
directie@klippeholm.nl 
 

Let op! Wijziging datum informatieochtend nieuwe ouders groepen 1-2 
In de ouderkalender staat de informatieochtend nieuwe ouders groepen 1-2 gepland op donderdag 
24 november 2022. Deze ochtend wordt verplaatst naar donderdag 1 december 2022. Ouders van 
de groepen 1-2 ontvangen volgende week via Parro een uitnodiging voor deze ochtend. 
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Oproep versieren Sinterklaas 

Op maandagavond 14 november om 19.30 uur worden beide locaties van Klippeholm feestelijk 
versierd ter voorbereiding op de Sinterklaasviering. 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 
Bij voorbaat dank!  

 
Kind talent in ontwikkeling op Klippeholm  

Interview met Dean uit groep 8a 
 
Op welke leeftijd ben je begonnen met dansen? 
Op mijn 9de ben ik begonnen met hiphop dansen als hobby. Toen ik 11 
jaar was ben ik begonnen met wedstrijden dansen en toen werd mijn 
hobby een sport.   
 
Hoeveel uur per weer sport je? 
14 uur per week.  
 
Dus je zit niet stil? 
Nee, ik bent altijd in beweging. Ik vind het ook lastig om stil te blijven 
zitten.  

 
Bij welke dansschool?  
Marcella van Altena in Hoofddorp.  
 
Wat vind je leuk aan hip hop? 
Je hebt meerdere dansstijlen; met de solo kan je doen wat je wilt. Ik dans met een vriend als het een 
duo dans is. De jongens mogen niet tegen de meisjes met de solo dans. Ik dans met mijn 
vriendengroep als het een team dans is.  
'Formation' is dansen met een hele grote groep van 23 kinderen vanaf 12 tot 14 jaar oud.  
 
Ik heb gehoord dat je wereldkampioen bent geworden! Waar ben je wereldkampioen geworden? 
Gefeliciteerd! Bij Ido in Graz, Oostenrijk.  
 
Hoe ben je daar naar toe gegaan?  
Met het vliegtuig samen met mijn ouders.  
 
Wat heb je gewonnen?  
Ik ben 2x wereldkampioen en 1 keer 3de geworden.  
Zilveren beker met Ido erop. De andere bekers heb ik nog niet binnen, die worden opgestuurd met 
de post.  
 
Waar staan al je prijzen? 

Mijn kamer is eigenlijk een museum geworden 😀  
Overal staan bekers. Sommige zijn duur dus we schaffen nu alleen nog de speciale bekers aan.  
 
Mijn moeder zegt dat het ook leerzaam voor later is. Wat bedoel je daarmee? 
Dat je onder druk kan presteren. Als je op het WK staat en je bent door naar de finale, dan wilt mijn 
coach het beste er uit halen en zorgen dat ik in de top 3 kom.  
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Ervoor heb ik al heel vaak gedanst en dan ben ik bang dat ik te moe wordt en geen energie meer 
over heb voor finale dans. Maar dan moet het toch... 
 
Hoeveel kinderen waren er op het WK in Graz? 
4200 kinderen.  
 
Heb je van alle kinderen gewonnen? 
Nee, niet van allemaal maar wel van een stuk of 1000 kinderen. Er zijn diverse leeftijdsgroepen en je 
danst met kinderen van je eigen leeftijd; 
 
Kids: 6 tot 11 jaar.  
Junior: 12-14 jaar  
Junior 2: 15-17 
Adult: 18-20 jaar 
Adults: 20 jaar en ouder  
 
Als het seizoen is afgelopen ga ik naar de junioren.  
 

Kinderboekenweek 
Voor de herfstvakantie vond de Kinderboekenweek plaats met als thema 'Gi-ga-groen'. Het podium 
was, mede dankzij de hulp van de OV, prachtig versierd in dit thema. Nogmaals bedankt hiervoor! 
Via de Parro- berichten heeft u vast wel iets voorbij zien komen over de opening, afsluiting en/of 
diverse activiteiten tijdens deze week waarin lezen, boeken en leesplezier centraal staat. Wist u 
bijvoorbeeld dat er bij groep 1 t/m 4 gouden en zilveren penselen uitgereikt zijn voor de mooiste 
tekening? En dat er in groep 5 t/m 8 een voorleeswedstrijd werd gehouden met een grote finale als 
afsluiting? Ook is juf Marit (leesconsulente bibliotheek Haarlemmermeer) in alle groepen langs 
geweest voor een leuke leesbevorderingsactiviteit.  

 
Tijdens de georganiseerde boekenmarkt is er 121.50 euro opgehaald. De kassabonnenactie bij 
boekhandel Stevens leverde Klippeholm 83.85 euro op. Samen een mooi bedrag wat wordt besteed 
aan de aanschaf van weer nieuwe materialen voor in de schoolbibliotheek.  

 

Wecycle actie   
De actie is bijna afgelopen!!!! Dit is de laatste week dat er apparaten kunnen worden ingeleverd. 
Op dit moment staat de teller op 73 apparaten. We hebben bijna onze boekenpakket bij elkaar.  
Volgende week dinsdagmiddag gaan de dozen dicht en daarna worden ze opgehaald.  
Maar mocht u nog een apparaat willen inleveren, dan kan dat tot uiterlijk dinsdag 8 november a.s. 
 

 
 
Spelregels voor deze actie:  

• Kleine elektrische apparaten en gereedschappen met een stekker of batterij die in een 
boodschappentas passen mogen worden ingeleverd.   

• De apparaten worden verzameld in een grote kartonnen dozen. Deze staan in de aula 
naast het podium. Apparaten die niet door de opening van de doos passen mogen niet 
worden ingeleverd. Te grote apparaten en losse apparaten worden niet meegenomen door 
de chauffeur van Wecycle.  

• Wilt u a.u.b. géén apparaten naast de dozen plaatsen.   
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• Vóór het inleveren moeten de restanten uit het apparaat zijn verwijderd, zoals batterijen, 
koffiefilters, stofzakken, frituurvet en dergelijke. Geen vochtige apparaten inleveren.   

 
Heeft u nog een klein elektrisch apparaat hebben dat niet meer werkt, dan kan deze in de doos 
worden gedaan die in de aula staat. Het apparaat moet wel door de opening van de doos passen.  
Alvast hartelijk dank!  

 

Bestemming gevonden voorwerpen 
In de vorige paperklip van 13 oktober 2022 waren er na een oproep in de PaperKlip, gevonden 
voorwerpen wel maar ook niet opgehaald. Het is natuurlijk zonde om deze spullen weg te gooien. 
Alle voorwerpen zijn naar een weeshuis in Ghana gegaan.  
 
Kanjertraining  
Effectieve weerbaarheidstraining. 

 
In bijlage 1 vindt u een flyer waarin u meer informatie kunt vinden over de Kanjertraining die 

binnenkort zal starten in Haarlem. 

De training is bedoeld voor kinderen die niet helemaal lekker in hun vel zitten. Kinderen die de moed 

hebben te erkennen dat ze “er niet bij horen”, die moeilijk aansluiting vinden bij leeftijdsgenoten. 

Dit kan in de groep zijn, in de buurt of op school.  
 

Bijzonder aan de kanjertraining is dat er allemaal verschillende kinderen samen op de training zitten 

om er iets van te leren, ieder vanuit zijn eigen kwaliteit! 

 

Opening peuteropvang Klippeholm  
 
Aanmelden  
Heeft u interesse in een plekje in onze peutergroep of kent u een ouder met een peuter die hier graag 
gebruik van wilt maken? We hebben nog een paar plekjes vrij! Klik hier voor de link naar het 
inschrijfformulier. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Edith Koren, leidinggevende 
peuteropvang Klippeholm, via e.koren@kinderopvanghaarlemmermeer.nl of met Selina van der 
Linden, assistent-leidinggevende peuteropvang Klippeholm, via 
s.vanderlinden@kinderopvanghaarlemmermeer.nl.   
  
Kinderopvangtoeslag  
Wist u dat u kinderopvangtoeslag kunt aanvragen voor de peuteropvang? Heeft u geen recht op 
kinderopvangtoeslag, omdat u of uw partner niet werkt? Dan subsidieert gemeente 
Haarlemmermeer in veel gevallen de peuteropvang. 

     
 
 

https://kinderopvanghaarlemmermeer.flexkids.nl/aanvraag/opvangsoort?_ga=2.126826317.1796295503.1644309531-1375633260.1626769241
mailto:e.koren@kinderopvanghaarlemmermeer.nl
mailto:s.vanderlinden@kinderopvanghaarlemmermeer.nl
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Bijlagen 

Bijlage 1 Flyer Kanjertraining Ouder en Kind – Najaar 22 november  
Bijlage 2 Brief aan de ouders en/of verzorgers van de leerlingen van Meer Primair  
 
 
 
 
 

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.  

 

 


