3 maart 2022

Van Juf Suzanne
Fijn dat je er bent!
Beste ouders,
De wens om de zon weer te laten schijnen is vervuld! Al een week kunnen we weer van de eerste
voorjaarsstralen genieten.
Toch is de wereld niet geheel positief op dit moment... Onze gedachten zijn bij eenieder die op dit
moment te maken heeft met de onzekere situatie op ons continent. Wij zullen de leerlingen
ondersteunen wanneer dit nodig is.
Op school is het prettig om de versoepelingen te ervaren, het geeft letterlijk en figuurlijk 'meer
lucht'. Helaas geldt dat niet voor alle leerlingen en collega's, een aantal zit thuis met Corona. We
hopen iedereen snel weer gezond terug te zien, beterschap gewenst.
Gelukkig lukt het ons tot nu toe nog steeds om alle groepen te bemensen. Het is niet altijd
gemakkelijk, dus ik dank het hele team voor de flexibiliteit.
U leest het, nog steeds ondervinden we hinder van Corona. Vanuit de overheid is ons gevraagd om
bestellingen voor zelftesten te doen voor de gehele school. Zodra deze binnen zijn, zullen alle
leerlingen per week twee zelftesten meekrijgen. We zouden het heel erg waarderen als u deze thuis
bij uw kind afneemt.
Dinsdag was het Carnaval, we hebben ervan genoten! We danken de oudervereniging voor de
geweldige spellen die alle groepen hebben gekregen. Er is al volop mee gespeeld, superleuk.
Hopelijk kunnen we volgend jaar onze jaarlijkse kermis weer houden in de school.
Gezondheid gewenst en met vriendelijke groet,
Suzanne Hellings
Directeur RKBS Klippeholm
directie@klippeholm.nl

Gevonden voorwerpen
Mocht u voorwerpen van uw kind missen, dan kunt op dinsdag 8 maart en op donderdag 10 maart
langskomen om 13.45 tot 14.10 uur. Ter hoogte van de groepen 8 zullen de spullen worden
neergelegd.

Eerste communie
Op zondag 12 juni 2022 vindt de eerste communie plaats in de Johannes de Doper kerk te
Hoofddorp. Geldt dit ook voor uw kind? Wilt u dit dan (uiterlijk maandag 7 maart) laten weten aan
de leerkracht van uw kind zodat Klippeholm hier ook aandacht aan kan besteden? Alvast bedankt!

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

Bijlagen
Flyer informatiemiddag 'Doortrappen'
GGD Flits Kennemerland – Praten met je kind over oorlog
GGD Kennemerland Uitnodiging 'Opgroeien met liefde'
Op 22 maart 2022 organiseert het team Gezonde School van GGD Kennemerland, in samenwerking
met de experts van Centrum voor Seksuele Gezondheid & Jeugdgezondheidszorg, een online
ouderavond: ‘‘Opgroeien met liefde’’. Deze is bestemd voor ouders of opvoeders met kinderen op
het basisonderwijs.

Hieronder vindt u het vakantierooster voor het schooljaar 2021-2022
Goede vrijdag 15.04.2022
Pasen 16.04.2022 t/m 18.04.2022
Koningsdag 27.04.2022
Meivakantie 23.04.2022 t/m 08.05.2022
Hemelvaart 26.05.2022 t/m 29.05.2022
Pinksteren 04.06.2022 t/m 06.06.2022
Zomervakantie 16.07.2022 t/m 28.08.2022
Studie -en didactische dagen (leerlingen vrij):
24 maart 2022
7 en 13 juni 2022
Op 15 juli zijn we om 12.00 uur uit.
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