7 juli 2022

Van Juf Suzanne
Fijn dat je er bent!
Beste ouders,
De laatste PaperKlip van dit schooljaar alweer! Nog een dikke week en dan gaan we allemaal
genieten van een welverdiende zomervakantie.
We zijn in september rustig gestart, de kampen gingen door en met de hele school hadden we een
heerlijk schoolreisje. Daarnaast konden ouders steeds meer terug de school in komen. Helaas zorgde
het Corona virus weer voor maatregelen na de herfstvakantie. Gelukkig vierden we, wel in de eigen
groepen, de decembermaand op school, al kregen we wel een week eerder vakantie. Ik denk dat de
wintermaanden voor iedereen pittig en uitdagend zijn geweest! Nogmaals wil ik hier mijn
bewondering uitspreken voor de flexibiliteit van onze leerlingen, van u als ouders en het team.
Het voorjaar bracht letterlijk het zonnetje met zich mee. Het Paasontbijt hadden we weer met z’n
allen door de hele school, inclusief hulpouders en ook tijdens de viering zaten alle leerlingen in de
aula. De griep maakte het nog even uitdagend om de bemensing van de groepen in orde te houden,
maar het lukte.
De afgelopen weken hebben we nog kunnen genieten van een superleuke sportdag en een tweede
schoolreisje, allebei een groot succes. Alsmede de sponsorloop, gisteren zaten we met de hele
school bij elkaar en maakten we het eindbedrag bekend. Wow! Verderop in deze PaperKlip is het
bedrag te lezen en informatie over de besteding daarvan.
De leerlingen hebben inmiddels kennis gemaakt met hun nieuwe leerkracht(en) en de
afscheidsavonden van de groepen 8 nadert… Ja, het is echt bijna de laatste schooldag! Bent u erbij
als we aftellen volgende week? Verderop is te lezen over onze Eindejaar viering.
Bedankt voor alle samenwerking, hulp en steun en alvast een gezonde, fijne zomer gewenst!
Met vriendelijke groet,
Suzanne Hellings
Directeur RKBS Klippeholm
directie@klippeholm.nl
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Vakantierooster 2022-2023
Onderstaand het vakantierooster voor het schooljaar 2022-2023.
Herfstvakantie 17.10.2022 t/m 23.10.2022
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):
13 & 14 oktober 2022
15 februari 2023 (Meer Primair)
24 februari 2023
20 maart 2023
30 mei 2023
12 juni 2023
Op 22 december 2022 en 21 juli 2023 zijn we om 12.00 uur uit.

Klippeholm in ontwikkeling
Intercollegiaal coachen
Wat doen wij al ontzettend veel op Klippeholm om als leerkrachten van elkaar te leren. En dat willen
wij nog meer gaan doen! Dit jaar heeft juf Eveline de opleiding ‘Intercollegiaal coachen’ afgerond en
wat zij daar heeft geleerd zal zij volgend jaar nog verder gaan inzetten. U kunt dan denken aan het
brengen van klassenbezoeken aan leerkrachten die specifieke vragen hebben over het verbeteren
van hun onderwijs. Leerkrachten kunnen er zelf ook voor kiezen om een kijkje te nemen bij een
andere leerkracht om te zien hoe een bepaalde les wordt gegeven. Daarna volgt een gesprek over
het klassenbezoek. Zo kunnen wij gebruik maken van elkaars talent. Deze manier van georganiseerd
overleg tussen collega's om het functioneren te verbeteren noemen wij intervisie.
Dit schooljaar is er al een goede start gemaakt met het brengen van meerdere klassenbezoeken aan
de startende leerkrachten met daarbij de bijbehorende nagesprekken. Verder is er een doorgaande
lijn opgezet voor het zelfstandig werken en het werken met de weektaak in de klas.
Op een studiedag aankomend schooljaar, gaan wij hier met elkaar een mooie invulling aangeven hoe
wij bovenstaande binnen onze school nog meer gaan integreren.

Eindejaar viering
Op vrijdag 15 juli van 11:40-12.00 uur vindt de eindejaar viering plaats.
Als u het leuk vindt mag u hierbij aanwezig zijn. De ouders van de
groepen 1/2 mogen op het schoolplein achter het afzetlint staan aan
de kant van Otje. De ouders van de groepen 3/4 mogen bij het
duikelrek staan achter het afzetlint tussen Klippeholm en Vesterhavet in. De ouders van de groepen
5 t/m 7 mogen achter het afzetlint bij gymzaal 2 staan. Na de eindejaar viering brengt de leerkracht
uw kind naar u toe. Op deze manier houden de leerkrachten het overzicht.
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Opbrengst sponsorloop
Wat hebben de kinderen hun best gedaan op 24 juni! Iedereen heeft
heel goed gelopen. De opbrengst van de sponsorloop heeft
uiteindelijk € 10.864.40 opgeleverd.
Wat een super mooi bedrag! Van dit bedrag wordt € 4345,76
overgemaakt naar het goede doel 'Hulp voor Dieren uit Oekraïne'.
Dit goede doel is gekozen uit meerdere goede doelen die allen in het
teken stonden van de situatie in Oekraïne.
Woensdag jl. is de cheque met het symbolische bedrag door onze
directeur Suzanne Hellings aan Nerissa ten Velthuis, een
medewerker van 'Hulp voor Dieren uit Oekraïne', overhandigd.
Van het resterende bedrag, € 6518,64, zal ons schoolplein verder worden aangekleed en
onderhouden.
Graag willen we alle leerlingen, ouders, sponsoren en leerkrachten bedanken voor hun bijdrage. Wat
fantastisch dat we dit gezamenlijk voor elkaar hebben gekregen!

Materialen start schooljaar
In de bijlage bij deze PaperKlip is een overzicht toegevoegd welke schoolspullen/ materialen de
leerlingen van groep 1 t/m 8 op de eerste schooldag mee naar school mogen nemen voor een
prettige start in het nieuwe schooljaar.
Mocht er een reden zijn waardoor het niet lukt om de materialen aan te schaffen, dan horen wij dit
graag vóór woensdag 18 augustus via info@klippeholm.nl.

Wecycle actie
Na een korte corona stilte gaan we dit schooljaar met Klippeholm weer
meedoen met de Wecycle actie, een actie om kleine elektrische
apparaten in te zamelen. Dit doen we in samenwerking met Wecycle,
een stichting zonder winstoogmerk.
Recycling van elektrische apparaten is heel belangrijk. Helaas worden veel kleine apparaten nog vaak
weggegooid. Om kinderen te leren deze apart te houden en in te leveren, houdt Wecycle ieder jaar
een landelijke inzamelactie met basisscholen. Zo helpen de kinderen het milieu en verdienen ze een
mooi cadeau voor de school.
Bij kleine elektrische apparaten moet u denken aan apparaten die in een boodschappentas kunnen.
De actie in het kort:
De inzamelactie loopt van 5 september t/m 4 november 2022.
In de bijlage vindt u een uitgebreide lijst met de apparaten die allemaal in de doos mogen en ook bij
de dozen hangt de uitgebreide lijst.
De school verzamelt minimaal 75 kleine apparaten.
In week 48 worden de volle dozen opgehaald. Mochten de dozen eerder vol zijn dan is de actie ook
eerder afgelopen en zal hiervan in de PaperKlip melding worden gemaakt.
Een beloning voor school
Nadat de dozen zijn opgehaald, mag de school een beloning kiezen. Afgelopen jaren hebben we een
serie themaboeken voor onze Bibliotheek kunnen bestellen.
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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 grote kartonnen dozen. Deze staan in de aula naast de
blauwe kast. 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.
• Vóór het inleveren moeten de restanten uit het apparaat zijn verwijderd, zoals batterijen,
koffiefilters, stofzakken, frituurvet en dergelijke. A.u.b. Geen vochtige apparaten inleveren.
We willen u bij voorbaat hartelijk bedanken voor het meesparen voor onze school. Met uw
medewerking wordt het vast weer een succes!

Creatieve activiteiten voor kinderen en volwassenen
Ik ben Michelle van der Meer en moeder van Benjamin uit groep 3b. Deze zomervakantie organiseer
ik samen met mijn vriendin Loes Gerards creatieve activiteiten voor kinderen (5 t/m 13 jaar) en
volwassenen.
Activiteiten die we voor kinderen organiseren zijn onder meer bloempot schilderen, knikkerbaan
maken en spelletjes spelen. Activiteiten die we voor volwassenen organiseren zijn mood/visionboard
maken, intuïtief tekenen en affirmatiekaarten maken. Zie ook de flyer in de bijlage.

Gevonden voorwerpen
In de vorige paperklip van 23 juni 2022 waren er na een oproep in de PaperKlip, heel veel 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.

De KISI musicalweek 2022: De barmhartige vader
Na het succes van de KISI musicalweek in de Joannes de Doperkerk van vorig jaar, waarin een grote
groep kinderen de musical Spector heeft ingestudeerd en opgevoerd organiseren we dit jaar een
nieuwe week. In de eerste week van de zomervakantie, van dinsdag 19 juli tot en met zaterdag 23
juli vindt de tweede KISI musical week plaats!
Weer een week met zingen, dansen, oefenen, maar ook spelenderwijs iets leren over kerk en geloof.
Een week vol gezelligheid en vrienden maken. Onder begeleiding van een grote groep enthousiaste
jongeren verbonden aan de KISI organisatie. Dit jaar wordt de musical de Barmhartige vader
ingestudeerd. Een musical die losjes is gebaseerd op het bekende verhaal van de verloren zoon.
Vanuit een zeer actuele problematiek vertelt deze meeslepende musical het verhaal van de verloren
zoon. Het verhaal brengt Gods oneindige barmhartigheid door middel van muziek en drama van het
hoofd naar het hart.
Iedereen die heeft meegedaan en is komen kijken heeft kunnen zien hoe mooi en inspirerend deze
week was. Een groot feest! Daarom dit jaar weer. Alle kinderen die dit ook een keer willen
meemaken, zijn welkom. En alle ouders, grootouders, familie en vrienden en iedereen verwelkomen
we graag bij de uitvoering op zaterdag.
Mocht je meer informatie willen of je al willen opgeven, dan kan dat via
musical@hjoannesdedoper.nl Via de website vind je meer informatie: www.hjoannesdedoper.nl.
Ook via de website kun je je aanmelden. Locatie: H Joannes de Doper, Kruisweg 1069 in Hoofddorp
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Kosten voor deelname zijn 45 euro voor het eerste kind uit het gezin, 40 euro voor het tweede kind
uit het gezin en 20 euro voor het derde kind. Mocht de financiële bijdrage een probleem vormen, dan
graag contact opnemen. Dit mag geen reden zijn om niet deel te nemen.

Vakantieaanbod Meer voor Elkaar voor kinderen en jongeren
Deze zomer worden volop activiteiten voor jongeren georganiseerd. Zo organiseert Sportservice
bijvoorbeeld lasergamen, bmx’en en basketballen, zijn er droppings en bbq’s bij de jongerencentra
en doet Meerwaarde cursussen smartphone fotografie. Evenementenbureau Hiddes entertainment
organiseert daar bovenop ook nog een pop-upaanbod. De activiteiten worden verspreid over de
gehele gemeente georganiseerd.
Daar zijn we natuurlijk ontzettend blij mee, want na een zware coronaperiode is het fijn dat er weer
wat ontspanning en talentontwikkeling mogelijk is.
In de bijlage het vakantieaanbod met activiteiten die worden georganiseerd door subsidiepartners,
ook zijn er kinderactiviteiten in opgenomen. Binnenkort volgt ook een fysiek zomerboekje. Per
activiteit zijn er flyers te krijgen bij de betreffende organisaties. Bovendien staat het gehele aanbod
vanaf aanstaande maandag op www.haarlemmermeermoves.nl Hier wordt ook het pop-up aanbod
van Hiddes in opgenomen.
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Bijlagen
Benodigdheden voor in de klas
Toegestane apparaten Wecycle
GGD Kennemerland – GGDFlits juli 2022
Team Sportservice Haarlemmermeer - Vakantiefeestje voor kleuters en waterspektakel gr 3 t/m 8
Zomeractiviteiten
Het Taalhuis – TaalZomer 2022
Vakantieaanbod kinderen en jongeren 2022
Summer Camp Hoofddorp
Kinderactiviteitenweek Wijkcentrum de Boskern
Zomervakantie activiteiten op boerderij Zorgvrij

Hieronder vindt u het vakantierooster voor het schooljaar 2021-2022
Zomervakantie 16.07.2022 t/m 28.08.2022
Studie -en didactische dagen (leerlingen vrij):
Op 15 juli zijn we om 12.00 uur uit.
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