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9 september 2021 

Van Juf Suzanne 
Fijn dat je er bent! 

Beste ouders, 

Na mijn vorige stukje in de PaperKlip, stuurde ik de volgende dag al een bericht in Parro met 

quarantaine en verplaatsing kamp. Die dagen hebben we ervaren hoe flexibel iedereen is op 

Klippeholm, leerlingen, ouders en team. De rust is bewaakt, thuisonderwijs gegeven en inmiddels 

zijn alle groepen weer op school. Ik heb op dit moment geen nieuwe gevallen te melden. In het 

nieuws is te horen hoe het OMT zich aan het beraden is over nieuwe adviezen voor het 

basisonderwijs omtrent quarantaine. We zijn benieuwd en houden u op de hoogte. 

Ik heb al veel ouders gesproken in en rond de school, nogmaals, fijn dat we weer een stapje 

dichterbij elkaar kunnen komen. 

Een aantal groepen is alweer op excursie geweest, volgende week is het schoolreisje/de themadag 

groep 1-2 en de komende weken staan de kampen van groep 6 en 7 gepland in Zandvoort. 

Over kamp gesproken... Toen ik het stokje overnam van meester Paul, was één van mijn vragen: 

“mag je als directeur nog wel mee op kamp?!” Gelukkig wel      , dus as we speak ben ik onderweg 

naar Amerongen waar het kamp van groep 8 zich bevindt. Zij hebben al heerlijke, zonnige dagen 

gehad. 

 

Gezondheid gewenst en met vriendelijke groet, 
 

Suzanne Hellings 

Directeur RKBS Klippeholm 

 

 
Schoolreis  
Vrijdag 17 september gaan we op schoolreis. Op dezelfde dag is er voor de kleutergroepen een heel 
leuk programma op school georganiseerd met onder andere een dansles in het thema 'Carnaval der 
dieren', een voorstelling van een poppentheater en meer!  
 
De groepen 3 en 4 gaan naar Artis. De groepen 5 en 6 gaan naar Drievliet. De groepen 7 en 8 gaan 
naar Duinrell.  
 

De bussen vertrekken en arriveren op dezelfde plek. De bussen voor 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 3 en 4 komen om 16.00 uur aan op school.  
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De groepen 5 en 6 komen om 16.15 uur aan op school.  
De groepen 7 en 8 komen om 16.30 uur aan op school.  
 
Denk even aan de volgende punten:  
 
* Een mondkapje is verplicht voor iedereen vanaf 12 jaar. Mocht u als ouder meegaan op 
schoolreis, graag zelf een mondkapje meenemen. Als uw kind al 12 jaar is, graag een mondkapje 
meegeven.  
* 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 in de groepen 5 t/m 8! Het zou zonde zijn als hij nat zou 

worden of kwijt zou raken.  

* Neem niet teveel 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. 
* 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. 

 

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: 

 

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. 


