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9 juni 2022 

Van Juf Suzanne 
Fijn dat je er bent! 

Beste ouders, 
 
Afgelopen dinsdag hadden wij een studiedag. Vaak wordt mij gevraagd wat wij nu eigenlijk doen op 
zo'n dag. Wij zijn op school met het hele team gaan kijken naar ons afgelopen Jaarplan. Hierin staan 
de doelen van het jaar aan de hand van onze visie en uit het Schoolplan 2019-2023. We hebben ons 
verdeeld over de vier domeinen: Kind in de wereld, Waarde(n)vol onderwijs, Groei in vakmanschap 
vanzelfsprekend en Dynamische scholen in de Haarlemmermeer. Er is geëvalueerd en gereflecteerd, 
bijvoorbeeld over de Kanjertraining en de Gouden weken boeken die daarbij passen, de 
huiswerkklas na schooltijd, bewegend leren, groepsdoorbrekend werken, de nieuwe methode 
levensovertuiging ‘Wat een verhaal!’, het werken in een professionele schoolcultuur, kritisch zijn op 
de lesstof en theaterplusklas, talentontwikkeling van leerlingen én teamleden, de inzet of onderzoek 
van/naar (nieuwe) methodes, ICT gebruik en digitale geletterdheid.   
De lunch stond in het teken van twee collega’s: Juf José en Juf Margreet. Beiden 40 jaar in het 
onderwijs! Eigenlijk al wat langer, maar het vieren was uitgesteld. Allebei de partners waren 
uitgenodigd om een heerlijke maaltijd met elkaar te eten en er waren speeches en cadeautjes. 
We zijn Juf Margreet en Juf José onnoemelijk dankbaar voor alle jaren dat zij zich al inzetten voor 
leerlingen. Een mooie quote die Juf José als leidraad heeft, maar voor beide collega's geldt tijdens 
hun werk: 
We kunnen niet van alle kinderen dezelfde sterren maken, 
Maar we kunnen ze wel allemaal laten schitteren! 
Na de lunch was de Jaarvergadering, met elkaar is besproken welke leerkrachten voor welke groepen 
staan volgend jaar en welke werkzaamheden alle teamleden gaan uitvoeren. Voor alle Meer Primair 
scholen geldt dat wij op 27 juni u als ouders hierover zullen informeren middels een brief in Parro. 
De rest van de middag is besteed aan het concreet maken van de visie in de ‘nieuwe’ 
onderwijsteams. Na de evaluatie in de ochtend kon iedereen aan de slag met het maken van plannen 
voor komend schooljaar. Plenair zijn deze nog aan elkaar verteld in verband met de doorgaande lijn. 

Dat was even een kijkje op een studiedag 😊. U bent altijd welkom voor vragen! 

Met vriendelijke groet, 
 
Suzanne Hellings 
Directeur RKBS Klippeholm 
directie@klippeholm.nl 
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Schoolreis  
Maandag 4 juli gaan we met de hele school op schoolreis.  

De groepen 1 en 2 gaan naar Speelpark Oud Valkeveen. De groepen 3 en 4 gaan 
naar Plaswijckpark. De groepen 5 en 6 gaan naar Duinrell. De groepen 7 en 8 gaan 
naar Walibi.  

De bussen vertrekken en arriveren op dezelfde plek. De bussen voor de groepen 1 
en 2 en de groepen 3 en 4 vertrekken vanaf het Skagerrak. De bussen voor groep 5 
en 6 vertrekken bij het Woonzorgcentrum Bornholm en de groepen 7 en 8 

vertrekken vanaf de busbaan aan de Van Heuven Goedhartlaan. 
 
De leerlingen worden om 8.30 uur op school verwacht. De bussen vertrekken om 9.00 uur. 
 
Let op: iedere bouw heeft andere aankomsttijden op school.  
De groepen 1 en 2 komen om 16.00 uur aan op school. 
De groepen 3 en 4 komen om 16.15 uur aan op school.  
De groepen 5 en 6 komen om 16.30 uur aan op school.  
De groepen 7 en 8 komen om 16.45 uur aan op school.  
 
Denk even aan de volgende punten:  
 
* Zorg dat je op tijd op school bent. De bus vertrekt op tijd.  
* Neem geen geld mee. Je verliest het snel en je hebt geen tijd om iets te kopen.  
* Leerlingen nemen geen telefoon mee! Het zou zonde zijn als hij nat zou worden of kwijt zou raken. 
* Neem niet te veel snoep mee. Niets is vervelender om tijdens een schoolreisje misselijk en ziek te 
worden.  
* Neem geen kauwgom en lolly’s mee!  
* Houd er rekening mee dat het snoep binnen het groepje eerlijk verdeeld wordt.  
* In de bus eten/drinken we niet.  
* Neem genoeg pakjes drinken mee. Zorg eventueel voor een flesje, zodat je dit later kunt vullen 
met water.  
* Zorg voor een eigen lunchpakketje.  
* Je moet zelf je tas dragen, dus neem een gemakkelijk dragende rugtas mee. Geen plastic zak of 
    een tas met touwtjes eraan. 
* Bij somber weer is regenkleding geen overbodige luxe.  
* Bij mooi weer is het handig om zonnebrand mee te nemen. Smeer je eventueel thuis vast goed in.  
* Trek gemakkelijke schoenen aan, want je loopt de hele dag en een blaar heb je zo.  
* En tenslotte: neem je goede humeur mee! Dat is wel zo gezellig. 

                                                    

Inlogcode Schoolfotograaf  
Deze week zijn de inlogkaarten meegegeven aan de leerlingen. Mocht u het bestelkaartje kwijt zijn 
geraakt dan kunt u bij Lonneke van Heun (lvheun@klippeholm.nl) uw inlognummer opvragen. Het 
bijbehorende wachtwoord kunt u via de mail opvragen bij Photo L'ecole (info@photolecole.nl), 
waarmee u kunt inloggen in de webshop om de foto's te bestellen. Bestellingen van meerdere 
kinderen kunnen worden samengevoegd.  
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Picknickfestival Holmtuin 
De Holmtuin bestaat bijna 1 jaar! Dit willen wij graag samen met jullie 
vieren met een Picknickfestival op zaterdag 25 juni vanaf 11:00 tot 17:00 
uur. Het programma bestaat uit een goochelaar, prinsessen en misschien 
zelfs een bezoek van de brandweer. Natuurlijk is er ook gedacht aan muziek. 
Het programma verschijnt maandag op onze Facebookpagina De Holmtuin. 
Nemen jullie je picknickkleedje, wat lekkers en mooi weer mee? Zie ook de 
flyer in de bijlage.  

 
 
 
 

  

Laag inkomen? Denk eens aan Leergeld!  
Heb je niet genoeg geld voor een fiets, bijles, sport, verjaardag, zwem-, dans- of 
muziekles voor jouw kind(eren)? Leergeld helpt!  
 

Kijk snel op meerleergeld.nl/aanvragen of je in aanmerking komt voor hulp en 
hoe je een aanvraag kunt indienen. Let op: hulp is er ook voor werkende ouders 

met schulden of een laag inkomen. Zie de bijlagen voor meer informatie. 
  

Bijlagen 

Team Sportservice Haarlemmermeer – Sport- & Cultuur Fair 12 juni  
De Bibliotheek op school – Lezen in de zomervakantie  

 

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):  
13 juni 2022 

Op 15 juli zijn we om 12.00 uur uit. 
 

https://meerleergeld.nl/aanvragen/

