7 april 2022

Van Juf Suzanne
Fijn dat je er bent!
Beste ouders,
Mijn stukje voor de PaperKlip typte ik dit keer vanaf mijn eigen bank thuis. Helaas ben ik geveld door
de griep, net als een aantal leerlingen en collega's. Het blijft daarom hard werken op school om de
groepen zo goed mogelijk te blijven bemensen, aangezien wij ook een aantal langdurig zieken
hebben. Wederom bedankt voor uw begrip en steun!
Verderop kunt u lezen hoe onze oudervereniging ons dit jaar verblijdt met een Paasontbijt. We
verheugen ons er enorm op!
Stapje voor stapje komen we weer wat meer met elkaar in de school. Bijvoorbeeld door 'live'
oudergesprekken en hulp in de groep of bij excursies. Betreft het brengen en halen hoop ik na de
meivakantie met elkaar een volgende stap te zetten. Ik zal u hierover apart in Parro informeren.
En dan, (tromgeroffel!) presenteren wij u graag onze Klip Clip ter promotie
van onze school. Via de volgende link kunt u deze video bekijken:
https://youtu.be/2PO4XGs2_cY of u kunt de QR-code scannen.
Deze staat nu op 'verborgen' op ons eigen YouTube kanaal. Vanaf volgende
week wordt deze openbaar, zullen wij het op onze site zetten en delen op
social media. Delen is fijn 😉!
We zijn trots op het resultaat en danken iedereen voor alle medewerking. Heeft u nog vragen, dan
kunt die altijd mailen naar mij of even aan de leerkracht stellen.
Gezondheid gewenst en met vriendelijke groet,
Suzanne Hellings
Directeur RKBS Klippeholm
directie@klippeholm.nl
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Paasviering
Op donderdag 14 april wordt door de school een gezamenlijk
Paasontbijt georganiseerd, verzorgd door onze oudervereniging.
Er worden dit schooljaar geen paasdozen gemaakt.
Op deze dag gelden de normale schooltijden. De groepen 5 en 6
worden deze ochtend in de aula verwacht op Klippeholm en
starten niet zoals gewoonlijk op Klip 2. Het uitgebreide
Paasontbijt start om 8:30 uur. Thuis ontbijten is niet noodzakelijk,
er wordt voldoende ingekocht.
Allergieën leerlingen paasontbijt
Deze informatie geldt alleen voor ouders van kinderen met een allergie.
Wij, Klippeholm en de oudervereniging, achten het verstandig u te vragen, om een ontbijtpakket aan
uw kind mee te geven zodat hij/zij dit tijdens het schoolontbijt zonder risico kan nuttigen.
Wij begrijpen dat dit voor u en uw kind wat meer moeite kost. De Oudervereniging wilt u daarom
tegemoet komen in de kosten met 3 euro voor uw kind. Binnenkort zal uw kind een envelop mee
krijgen met dit bedrag.
Wilt u a.u.b. aan de leerkracht van u kind(eren) en aan de eventmedewerker Laure van der Linden
(events@klippeholm.nl ) onder vermelding van de groep, doorgeven als u uw kind(eren) een eigen
ontbijt meegeeft, zodat de oudervereniging op de hoogte kan worden gebracht i.v.m. de
tegemoetkoming? Alvast bedankt.

Koningspelen
Op vrijdag 22 april worden de Koningspelen door het hele land gehouden. Als Klippeholm hebben
we een eigen beweegdag in elkaar gezet. Voor deze dag gelden de normale schooltijden. Alle
leerlingen mogen deze dag in het oranje naar school komen.
We starten de dag om 8.30 uur met een gezamenlijke warming-up met de Koningsdans Kinderen
voor Kinderen - FitTop10 (Officiële Koningsspelen clip). Leuk om ook thuis te oefenen met uw
zoon/dochter!
Daarna zullen de groepen 1 en 2 onder begeleiding van de leerlingen van groep 8 hun jaarlijkse
sportdag op het veld naast de school hebben. Meer informatie hierover volgt via Parro.
De leerlingen van de andere groepen hebben een normale schooldag maar gaan bij ieder vak iets
met bewegen doen. Op naar een dynamische schooldag.

Klippeholm in ontwikkeling
ICT/Innovatiespecialist
Dennis Wolleswinkel (leerkracht groep 8) als ICT/ Innovatie specialist
ICT krijgt de laatste jaren een steeds belangrijkere rol in het onderwijs. Zo’n 2,5 jaar geleden heeft
op Klippeholm een grote verandering plaatsgevonden waarbij de vaste PC’s in de klas vervangen zijn
door Chromebooks. Met deze verandering was het mogelijk om met de gehele klas tegelijkertijd een
online opdracht te maken. Omdat er inmiddels ook veel Chromebooks beschikbaar zijn, gemiddeld 8
per klas, is er ook meer ruimte om alle leerlingen met de online oefenstof te laten werken. Natuurlijk
was het de afgelopen twee jaar ook erg fijn dat er in de lockdown periode de mogelijkheid was om
een Chromebook van school te lenen en zo het thuisonderwijs te volgen.
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Nu de coronatijd (hopelijk) grotendeels achter ons ligt is er meer tijd om te verdiepen in
onderwijsinhoudelijke thema’s op ICT en innovatie gebied. Een van de onderwerpen die nu actueel
zijn heeft u misschien wel tijdens het laatste rapport gezien. Doordat toets resultaten nu veelal
digitaal geregistreerd worden ligt het voor de hand dat de uitslag hiervan ook digitaal verwerkt
wordt en direct op het rapport te zien is.
Naast dat cijfers een duidelijker beeld geven van de ontwikkeling is het ook online beter te
verwerken in de systemen. Doordat deze stap is gezet ontstaan nieuwe mogelijkheden voor in de
toekomst die wij willen onderzoeken. U kunt hierbij denken aan een ‘ouderportaal’ waarbij direct
zichtbaar is welke resultaten uw kind heeft behaald en u niet wacht tot een rapport of een gesprek
met de leerkracht.
Anderzijds zijn er eerste gedachten over een hele nieuwe vorm van het rapport bijvoorbeeld door
middel van een (digitaal) portfolio.
Naast dit alles zal er in de nabije toekomst ook gestart worden met een nieuwe versie van Cito. Deze
versie wordt digitaal afgenomen en zal de leerkrachten meer inzicht geven dan de huidige papieren
versie.
Gelukkig hoef ik al dit werk niet alleen uit te voeren maar bestaat de ICT-commissie uit meerdere
collega’s waarmee veel wordt overlegd en taken worden onderverdeeld.

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):
7 en 13 juni 2022
Op 15 juli zijn we om 12.00 uur uit.
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