9 december 2021

Van Juf Suzanne
Fijn dat je er bent!
Beste ouders,
Het was even spannend, maar gelukkig vond ik afgelopen vrijdag Sint en de Pieten op mijn
vloggende zoektocht in de gymzaal! Wat was het een fijne dag. Op bezoek bij de Sint in de aula of
een virtueel bezoek in Teams, alle prachtige surprises en leuke cadeaus, we hebben genoten! Veel
dank aan iedereen, ook de oudervereniging 'op afstand', die het allemaal mogelijk hebben gemaakt.
De Sinterklaas versieringen zijn inmiddels veranderd door kersttaferelen en de school twinkelt volop
door alle lichtjes. Verderop in deze PaperKlip kunt u lezen hoe het kerstdiner een ontbijt wordt. Ik
weet het zeker: dat wordt ook heel gezellig.
Na de kerstvakantie nemen wij afscheid van een aantal collega's. Zij hebben elders een leuke,
nieuwe uitdaging gevonden of gaan dichter bij huis werken. Juf Mar van der Veen vertrekt na ruim
tien jaar Klippeholm. In deze fase van haar carrière is er iets op haar pad gekomen, dat precies bij
haar past. Ook Juf Linda Koehorst heeft na bijna twintig jaar gewerkt te hebben voor onze stichting,
een plek gevonden bij een organisatie die aansluit bij haar wensen. Als laatste Juf Lara Post, na een
fijn jaar te hebben samengewerkt, heeft zij er toch voor gekozen om te gaan werken in haar eigen
woonplaats.
Tot de kerstvakantie mogen we nog fijn samenwerken met hen. Daarna zullen Juf Lianne Hasenpflug
in groep 3A en Juf Karin Goemans in groep 4B de dagen gaan invullen naast de huidige leerkrachten.
Ouders van de desbetreffende groepen hebben hier inmiddels bericht over ontvangen. De
werkzaamheden van Juf Linda als kwaliteitspecialist worden overgedragen aan verschillende
collega's binnen het team. Voor de functie van onderwijsassistent zijn op dit moment gesprekken
gaande. Op Klippeholm lopen drie studenten hun afstudeerstage, de zogeheten LIO (leraar in
opleiding). Met hen bekijken wij hoeveel dagen zij, naast hun stage, ons ondersteuningsteam
kunnen aanvullen als leerkrachtondersteuner.
Wij wensen Juf Mar, Juf Linda en Juf Lara veel geluk en werkplezier en danken ze hartelijk voor alles
dat zij hebben betekend voor Klippeholm.
Op onze school is een klein aantal Corona besmettingen, gelukkig gaat het naar omstandigheden
goed met deze personen. Er zitten op dit moment geen groepen in quarantaine. Zoals ik vorige keer
al vertelde, iedereen (leerlingen, ouders, team) werkt ontzettend goed mee om de maatregelen na
te leven.
Mocht er na de aankomende persconferentie reden voor zijn, dan stuur ik uiteraard een bericht in
Parro.
We gaan er op school nog even fijne weken van maken!
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Gezondheid gewenst en met vriendelijke groet,
Suzanne Hellings
Directeur RKBS Klippeholm

Het ziekmelden van uw kind
Ziekmeldingen graag telefonisch en niet via Parro. Het kan druk zijn op meerdere lijnen, dus als we in
gesprek zijn, probeert u het later dan nog een keer.

Kerst op Klippeholm
Op donderdag 23 december worden de normale lestijden gehanteerd, de leerlingen zijn niet om 12
uur vrij.
Op vrijdag 24 december zal onze kerstviering plaatsvinden. De kinderen worden om 8.30 uur op
school verwacht en op deze dag zijn de leerlingen wel om 12 uur vrij.
De kerstviering kan niet traditiegetrouw in de kerk plaatsvinden door de Corona regels, daarom zal
er een digitale kerstviering op school zijn. Ook is er dit jaar gekozen voor een kerstontbijt, omdat er
door de Corona regels geen activiteiten in school mogen plaatsvinden na 17 uur. Daarom vragen wij
u als ouder een feestelijk kerstontbijt aan uw kind mee te geven, zodat er toch gezellig samen in de
eigen klas ontbeten kan worden. Het kerstontbijt wordt in de eigen klas gehouden met de eigen
kinderen en de vaste leerkracht van uw kind.
Het is niet nodig dat de kinderen eerst nog thuis eten. Graag uw kind(eren) wel nog fruit meegeven
voor in de ochtend.
Meer informatie over het kerstontbijt staat in deze PaperKlip onder het kopje ‘Kerstontbijt’.

Brengen en ophalen tijdens de kerstviering
De leerlingen mogen een lichtje (zaklamp, waxinelichtje op batterij etc.) meenemen wanneer ze het
schoolplein oplopen, zo brengen wij met elkaar licht in de duisternis.
De leerkracht wacht de klas in de groep op.
Inloop groepen 1 en 2 (via de kleuteringang)
Inloop groepen 3 en 4 (via het grote schoolplein)
Inloop groepen 5 en 6 (via eigen ingang)
Inloop groepen 7 en 8 (via eigen ingang tafeltennistafel)

Kerstontbijt
Als ouder bereidt u thuis een feestelijk kerstontbijt voor uw kind voor en geeft dit mee in een
kerstdoos (formaat schoenendoos) of kleine mand. De kerstdoos of kleine mand mag versierd
worden. Het is fijn als uw kind zelf de kerstdoos of mand kan dragen. De leerkracht mag geen eten
aanraken, daarom vragen wij aan u alles kant en klaar mee te geven, zodat het meteen genuttigd
kan worden. Graag vooraf het eten in stukjes snijden en broodjes beleggen. In de kerstdoos of kleine
mand mag het eten en het bestek meegegeven worden. De oudervereniging zorgt voor het drinken,
de bekers en servetten.
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Tips om bijvoorbeeld in de kerstdoos te doen zijn: kerstbrood/kerststolletje, een belegd broodje
en/of croissantje, omelet, fruit, yoghurt. Houdt er rekening mee dat het niet opgewarmd kan
worden en geeft u alstublieft niet te veel mee.

Kort samengevat:
✓ Kerstontbijt zelf bereiden en meenemen naar school op vrijdagochtend 24 december tijdens de
kerstviering
✓ Eten in een kerstdoos of mand, die makkelijk te dragen is
✓ Eigen bestek
✓ Eten kant en klaar meegeven, er is geen mogelijkheid om het op te warmen
✓ Niet te veel eten meegeven
✓ Lampje meenemen (zaklamp etc.)

Kerststukjes
In sommige groepen worden er kerststukjes gemaakt. Helaas is het door de Corona maatregelen niet
mogelijk om ouders hiervoor te vragen. Indien de groep van uw kind een kerststukje gaat maken,
dan hoort u dit van de leerkracht zelf.

Nieuwe boeken in de school bibliotheek
Vorige week hebben we veel nieuwe boeken aangeschaft voor onze
schoolbibliotheek. Dit werd mogelijk gemaakt door de opbrengst
van de afgelopen boekenmarkten. We zijn hier ontzettend blij mee.
De kinderen zullen hier heerlijk van kunnen genieten.

Winter-Fun-Hockey
In deze lastige periode is het belangrijk dat kinderen blijven sporten. Door de huidige maatregelen is
dit voor kinderen soms lastig. Daarom heeft MHC de Reigers voor de kinderen in de leeftijd 9-11 jaar
(groep 6, 7 en 8) een laagdrempelige hockey activiteit georganiseerd. Iedere zondag tot aan de
voorjaarsvakantie kunnen de kinderen tussen 11 en 12 uur lekker, Corona proof, buiten komen
hockeyen. Zie voor meer informatie de flyer.

De PaperKlip verschijnt 1 keer per 2 weken en is ook te vinden op de website onder het kopje ouders.

Hieronder vindt u het vakantierooster voor het schooljaar 2021-2022

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):
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.
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