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9 maart 2023 

Van Juf Suzanne  
Fijn dat je er bent! 

Beste ouders,  

Nog even een terugblik op Carnaval! Wat een leuke dag en wat een geweldige outfits zagen we bij 

onze leerlingen, team en ook de ouders. Iedereen bedankt voor de organisatie, top gedaan 👍. 
 
Afgelopen dinsdagavond waren wij 'host' voor de inspiratie sessie 'Dynamische schooldag' van 
Sportservice. Juf Chantal en ikzelf verzorgden o.a. workshops betreft bewegend leren in de school en 
strategische keuzes die je hiervoor maakt. Andere scholen uit onze regio kwamen op bezoek en 
konden deelnemen aan de verschillende sessies. Directeuren en (vak)leerkrachten gym vonden het 
erg leuk om te zien hoe wij de dynamische school vormgeven. Ik kan mij voorstellen dat u zich ook 

afvraagt hoe wij dat doen 😉. Het betekent dat wij tijdens een schooldag nadenken over de 
beweegmomenten van leerlingen. Het is wetenschappelijk bewezen dat leren en fitheid worden 
bevorderd tijdens een dynamische schooldag. Hierbij kunt u denken aan bewegend leren, twee keer 
per dag buiten spelen, gymnastiek, de Active floor in de speelzaal en de expressievakken. Leuk om 
andere scholen te kunnen inspireren, maar ook zelf hebben we weer mooie ideeën opgedaan. 
Bijvoorbeeld van directeur Rob Heidenreich van basisschool Het Lichtpunt uit Rhoon. Hij verzorgde 
samen met mij de workshop. Zij zijn de sportiefste school van Nederland, heel leuk om mooie 
voorbeelden vanuit hun organisatie te zien. Maar ook om complimenten te ontvangen voor die van 
ons.  
Als bedankje voor onze gastvrijheid kregen wij een waardebon van 500 euro om materiaal voor 
bewegend leren aan te schaffen, fijn! 
 
Het rapport en helaas daardoor ook een betere analyse van de tevredenheidspeilingen laat op zich 
wachten. Dit komt door de fouten die de organisatie ingehuurd door Meer Primair heeft gemaakt. 
Gelukkig hadden we het zelf serieus aangepakt en hebben bepaalde resultaten ons al geholpen. 
Zodra ik hier iets concreter in kan zijn, kom ik bij u terug. 
 
Volgende week is de 'Groene Klippeholm week'. Onze aula is afgelopen week al prachtig versierd, 
dank daarvoor. Onze leerlingen gaan aan de slag gaan met alles omtrent kernwoorden: 
duurzaamheid, gezonde voeding & bewegen, plastic soep, zonnepanelen, groeien & bloeien, energie 
besparen. Veel plezier gewenst! 
 
Denkt u allen graag nog aan onze richtlijn: kies twee keer per week om mee naar binnen te gaan 
tijdens wegbrengen en laat onze leerlingen zelf jassen/tassen ophangen en bekers/bakjes in de kast 
zetten. Alvast bedankt! 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Suzanne Hellings 
Directeur RKBS Klippeholm 
directie@klippeholm.nl 

mailto:directie@klippeholm.nl
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Themaweek ‘Groen’ 
Aankomende week staat de school in het teken van 
GROEN en duurzaamheid. 
Wij zullen deze week allerlei activiteiten doen rondom dit 
thema, schoolbreed en in de groepen. 
 
Op maandag 13 maart openen wij dit thema met de 
Klippeholm warme truien dag.  

Deze dag zal de verwarming niet aangaan. Dus trek een warme trui of onesie aan. 
 
De groepen 5 t/m 8 zullen maandagmiddag 13 maart de buurt opschonen. Hiervoor hebben zij 
(tuin)handschoenen nodig. Bij deze het verzoek om deze aan uw kind mee te geven.  
 
Heeft u thuis nog kosteloos en schoon materiaal liggen zoals doosjes, wc rollen, doppen, flesjes, 
keukenrollen, boterbakjes, kranten, tijdschriften, melkpakken etc. Kortom, al het materiaal dat 
normaal in de papier en/of in de plasticbak verdwijnt. Dan kunt u dit vóór maandag 20 maart 
inleveren in de groep van uw kind.  
 
Heeft u naast het kosteloze materiaal ook nog planten, stekjes of moestuintjes over? Dan ontvangen 
wij deze graag op dinsdag 14 maart in de groep van uw kind. Planten zien wij graag tegemoet in een 
dichte pot. Bij voorbaat dank.  
 
Tijdens de Groene Themaweek komen in de gangen van iedere bouw 
canvasdoeken te liggen. Ouders en leerlingen kunnen hierop tijdens de 
Groene Themaweek ideeën schrijven met betrekking tot duurzaamheid op 
Klippeholm.  

 
Techniek dag  

Woensdag 22 maart hebben we op school de jaarlijkse techniek dag. 
Dit jaar staat deze dag staat in het teken van kosteloos materiaal. 

 

Om tijdens deze dag ons groene thema door te zetten gebruiken we ook dan 

het ingeleverde kosteloze en schone materiaal gebruiken zoals in het stukje  

hierboven genoemd. Graag inleveren in de groep van uw kind vóór maandag 

20 maart. Ook nodigen wij iedereen uit om te komen kijken wat de leerlingen 

allemaal hebben gemaakt. Het kijkmoment is woensdag 22 maart van 12:00 – 12:30 uur. 
 

Tommy Tomato: ieder kind op zijn eigen tempo 

Op 30 maart starten we met de hele school met het klassikaal proeven van Tommy Tomato. Hoe dat 
eruitziet? Het begint met kijken. Welke groenten zien we? Daarna komt ruiken. Ruikt het kruidig of 
juist zoet? Als dat lukt met de hele klas, zijn we al op de helft en plakken we een sticker. Na ruiken, 
komt het voelen van de structuur en het proeven van de smaak. Na acht weken verdient de klas een 
eigen kweekbak voor groenten. Zo ervaren kinderen hoe groente groeit en waar hun eten vandaan 
komt.  
 
Blijft het bij sommigen bij kijken en ruiken? Dat is prima. We houden vol. Want elk kind kiest zijn of 

haar eigen tempo. En uitspugen mag! Maar wie weet is het daar wel veel te lekker voor… 

(Weet u voor het klassikaal proeven al dat uw kind één of twee keer per week een gezonde lunch 
van TommyTomato wil ontvangen? Schrijf hem/haar dan nu in voor de Pilot via onderstaande link:  
www.tommytomato.nl/school/de-klippeholm-hoofddorp/ Inschrijven kan nog tot 23 maart.) 

 

http://www.tommytomato.nl/school/de-klippeholm-hoofddorp/
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Op woensdag 15 maart: Grote tuindag (voor de ouders 😊) 
Afgelopen schooljaar hebben de leerlingen die nu in groep 7A zitten, al heel hard gewerkt in  

de schooltuin bij Klippeholm 2. Dat willen we dit jaar weer met 
leerlingen van groep 5 en 6 gaan doen. Maar voordat dit mogelijk 
is, moet er nog veel worden voorbereid. 
Snoeien, omploegen, de vijver schoonmaken en heel veel onkruid 
wieden bijvoorbeeld. Dit kan niet allemaal met de leerlingen, het 
lijkt ons fijn wanneer er ouders met groene vingers zijn die ons 
komen helpen.  
 

Volgende week is de ‘groene’ Klippeholmweek, op woensdag is dan de grote tuindag voor de 
ouders. 
Wilt u ons komen helpen met tuinieren op woensdag 15 maart van 9.00 uur tot 12.00 uur dan kunt u 
zich opgeven bij: kgoemans@klippeholm.nl  

Wilt u uw eigen gereedschap meenemen? Zeker snoeischaren en schoppen zijn welkom! We hopen 
op een grote opkomst en zullen voor koffie en iets lekkers zorgen. 
 

Paasontbijt   
Het Paasfeest is in aantocht. Uiteraard besteden we hier op Klippeholm ook aandacht aan met een 

gezellig paasontbijt op donderdag 6 april. Als ouder bereidt u voor uw 
kind een feestelijk paasontbijt voor en geeft dit mee in een paasdoos  
(formaat schoenendoos) of kleine mand naar school. De paasdoos of 
kleine mand mag versierd worden. Het is fijn als uw kind zelf de 
paasdoos of mand kan dragen.   
Het paasontbijt wordt in de eigen groep genuttigd met de vaste 

leerkracht van uw kind. Wij vragen u om alles kant en klaar mee te geven, zodat het meteen 
genuttigd kan worden.  In de paasdoos of in de kleine mand mag het eten en het bestek 
meegegeven worden.  De oudervereniging zorgt voor het drinken.  
 
Tips om bijvoorbeeld in de paasdoos te doen zijn: paasbrood, een gekookt ei/omelet, een belegd 
broodje, een croissant, een krentenbol en fruit. Een klein chocolade eitje of iets anders zoets mag 
ook maar liever niet teveel. 

 

Kort samengevat:  
• Paasontbijt zelf bereiden en meenemen naar school op donderdag 6 april.   
• Het ontbijt in een paasdoos of mand, die makkelijk te dragen is.  
• Eigen bestek.  
• Eten kant en klaar meegeven.  

  

Kliederkerk Hoofddorp 

Zaterdag 18 maart is er weer Kliederkerk. Tijdens de 
Kliederkerk in Hoofddorp kunnen kinderen tot 12 jaar 
samen met hun familie en vrienden via creatieve 
activiteiten ontdekken hoe het thema ‘huis op een rots’ 
bedoeld wordt. De inloop is vanaf 14.00 uur in het 
gebouw van De Graankorrel aan de IJweg 1100.  
 
Een Kliederkerk bestaat uit drie delen; samen 
ontdekken, samen vieren en samen eten. Dit keer staat 
het verhaal 'Hoe bouw ik een huis?' op rots of op zand 

centraal. Er zijn diverse leuke sportieve, creatieve en lekkere activiteiten op het programma. De 
middag wordt rond 16:45 uur afgesloten met een gezellige maaltijd. Meedoen is gratis. Van tevoren 
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opgeven is niet nodig, maar mag wel via kliederkerk@degraankorrel.nl Veel kinderen en hun ouders 
die een keertje bij de Kliederkerk zijn komen kijken vinden het leuk om nog eens te komen.  
 
De volgende Kliederkerk is gepland op 10 juni. Zet maar vast in de agenda! 
 

 

 

 

Hieronder vindt u het vakantierooster voor het schooljaar 2022-2023 

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):  
20 maart 2023 

30 mei 2023 
12 juni 2023 

Op 21 juli 2023 zijn we om 12.00 uur uit.  
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