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7 oktober 2021 

Van Juf Suzanne 
Fijn dat je er bent! 

Beste ouders, 
 
Gisteren was de start van de Kinderboekenweek 'Worden wat je wil'. De leerlingen kregen een 
filmpje te zien waarin verschillende beroepen ter sprake kwamen. De boerin had ook nog een 
interessante vraag: hoeveel liter melk komt er eigenlijk uit een koe per dag? Weet u het antwoord? 
De komende week komt het thema in lessen naar voren en bereiden leerlingen zich voor op de 
uitreiking van de zilveren en gouden griffel en de voorleeswedstrijd. Denkt u nog aan de 
Kinderboekenmarkt? Informatie hierover is eerder verstrekt. Dank aan de leeswerkgroep, bestaande 
uit ouders van de OV en teamleden, voor alle inspanningen. 
 
Volgende week vrijdag, 15 oktober, begint de herfstvakantie voor onze leerlingen, wat is het snel 
gegaan! En wat hebben ze al hard gewerkt, we zijn trots op ze. Het team heeft die dag studiedag. 
Specialisten en werkgroepen uit het team zullen de collega's dan begeleiden betreft de 
onderwerpen bewegend leren, talentontwikkeling en het werken in de kerntriade (kind, ouders, 
school). In Klippeholm in ontwikkeling zullen we hier volgende keer op terugkomen. 
 
Mocht u van uw kind horen dat er gefilmd werd afgelopen week, dat klopt! Wij zijn bezig met een 
promotiefilmpje voor op de website voor nieuwe ouders. Wij houden uiteraard rekening met de 
AVG die u heeft kunnen aangeven in Parro. Wordt vervolgd! 
 
Gezondheid gewenst en alvast een fijne herfstvakantie gewenst, 
 

Suzanne Hellings 

Directeur RKBS Klippeholm 

 

 

Kinderboekenweek 
Woensdag 6 oktober is de Kinderboekenweek van start gegaan.  

Op de foto ziet u het podium in het thema van de 

Kinderboekenweek “Worden wat je wil”. 

De komende week zal de Kinderboekenweek een rode draad zijn 

in het lesprogramma van alle groepen.  

Er is een (digitale) voorleeswedstrijd voor de groepen 5 t/m 8  en 

een tekenwedstrijd voor de groepen 1 t/m 4.  

Tijdens de afsluiting van de Kinderboekenweek, op donderdag 14 

oktober, weten we wie de winnaar zal zijn van de 

voorleeswedstrijd en wie de zilveren en gouden penselen 

hebben gewonnen.  
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Onze Kinderboekenweekboekenmarkt zal gehouden worden op woensdag 13 oktober om 12.30 uur. 

Omdat de boekenmarkt buiten wordt gehouden, is het wel een voorwaarde dat het mooi weer is!! 

Bij slecht weer gaat de markt helaas niet door. 

 

Spaaractie voor de schoolbibliotheek 

Ook dit jaar kunnen ouders & kinderen weer heel eenvoudig 

sparen bij Boekhandel Stevens voor de schoolbibliotheek tijdens de Kinderboekenweek vanaf 

woensdag 6 tot en met zondag 17 oktober. Boekhandel Stevens organiseert een geweldige manier 

om onze schoolbibliotheek verder uit te breiden. Hoe werkt sparen voor de schoolbieb? Voor elk 

verkocht kinderboek reserveert boekhandel Stevens 20% van het aankoopbedrag, die rechtstreeks 

naar de schoolbieb gaat. Elke school krijgt in de winkel een apart laatje. U helpt toch ook mee om de 

bibliotheek verder uit te kunnen breiden? Alvast bedankt! 

Meer informatie vindt u hier. 

 

 

 

 

https://libris.nl/stevens/sparen-voor-de-schoolbieb
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Bijlagen: 

In de bijlagen informatie over activiteiten in de Herfstvakantie georganiseerd door Sportservice 

Haarlemmermeer. 

 

Hieronder vindt u het vakantierooster voor het schooljaar 2021-2022 

 
Herfstvakantie 16.10.2021 t/m 24.10.2021  
Kerstvakantie 25.12.2021 t/m 09.01.2022  

Voorjaarsvakantie 19.02.2022 t/m 27.02.2022  
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):  
15 oktober 2021 

29 november 2021  
9 en 18 februari 2022 

24 maart 2022 

7 en 13 juni 2022 

Op 24 december en 15 juli zijn we om 12.00 uur uit. 


