11 november 2021

Van Juf Suzanne
Fijn dat je er bent!
Beste ouders,
Nu het eerder donker wordt, staat deze week de eerste Sint voor de deur, letterlijk! Vanavond
kunnen de kinderen Sint-Maarten lopen. In de hele school werden prachtige lampionnen gemaakt
door onze leerlingen en groep 1/2 deed vanmorgen een optocht door de school.
Wie was Sint-Maarten eigenlijk? Mocht u het niet meer zo goed weten, wellicht kan uw kind het
verhaal vertellen?
Dan verblijdt aankomend weekend Sinterklaas ons weer met zijn bezoek, alle voorbereidingen zijn in
volle gang. We zijn zo benieuwd of alles goed gaat met onze goedheiligman onderweg naar
Nederland. We gaan ervan uit dat zijn Pieten hem met alles helpen en kijken uit naar alle avonturen
richting 5 december.
Aanstaande maandag komt het College van Bestuur op bezoek op Klippeholm. Zoals eerder
vermeldt, zal onze bestuurder Margreet Vendel eind deze maand met pensioen gaat. Het thema van
het bezoek is: Zet de school in de etalage! In verband met de Corona maatregelen zullen zij niet in de
klassen komen, maar laten wij hen in de onderwijsteams zien waar allemaal mee bezig zijn. Denk
bijvoorbeeld aan de circuits van bewegend leren, de Active Floor en de talentkaarten die wij
gebruiken tijdens de kindgesprekken. Zo maar een greep van alles waar we trots op zijn, maar waar
we ook nog op willen verbeteren.
Ik vertelde u laatst over het promotiefilmpje, de Klip clip, dat wij op de website willen plaatsen om
nieuwe ouders een beeld te geven van Klippeholm. Het filmpje is bijna af, maar voordat wij het
plaatsen op de site (en wellicht onze social media zoals Instagram en LinkedIn), zal ik het eerst in de
Parro app groepen zetten. Wij denken aan de AVG-voorkeuren die u kon aangeven te hebben
voldaan, maar doen nog een laatste check. We zijn er in ieder geval nu al ontzettend trots op!
Voor nu lijkt het me logisch dat ik afsluit met: Dag hoor! En alvast veel plezier gewenst met de
aankomst van de Sint en zijn Pieten.
Gezondheid gewenst en met vriendelijke groet,
Suzanne Hellings
Directeur RKBS Klippeholm
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Sinterklaas op school
Sinterklaas is bijna in het land en dat gaan we natuurlijk ook op school
vieren, namelijk op vrijdag 3 december. Alle kinderen worden om 8.20 uur
(!) in hun eigen klas verwacht met hun jassen aan. We ontvangen
Sinterklaas buiten.
Wij weten nog niet of ouders hierbij aanwezig kunnen zijn door de steeds
veranderde Corona regels. Op donderdag 25 november komt er in Parro
een apart bericht met betrekking tot de Sinterklaasviering. Wij houden u
op de hoogte.
Alle kinderen hoeven deze dag geen eten en drinken mee te nemen voor de kleine ochtendpauze.
De Oudervereniging zorgt voor lekkernij. Wel graag eigen lunch en drinken meenemen voor de
middagpauze.
Maandag 6 december mogen de kinderen één cadeautje mee naar school nemen om over te
vertellen.
Sint in de bovenbouw (Groepen 5 t/m 8)
In de aanloop naar het Sinterklaasfeest toe, wordt er door leerlingen in de bovenbouw volgende
week lootjes getrokken ter voorbereiding op het bedenken en het maken van een surprise.
Op de surprise komt geen naam te staan, alle leerlingen krijgen een schuilnaam. Deze schuilnaam
komt op de op de envelop waar het gedicht in zit. De envelop plak je met een plakbandje aan de
surprise.
Probeer het gedichtje langer dan 4 regels te maken, voor degene die het gedicht krijgt wel zo
leuk. Het gedicht eindigt met Groetjes van Sint en Piet. 😉
Het budget voor een cadeautje is rond de 4.50 euro. De kinderen maken de surprises zelf, niet de
ouders. A.u.b. geen kleine papiertjes, snippers en viezigheid in de surprise.
De surprises worden op donderdag 2 december om 14.15 uur meegenomen/gebracht naar school.
Vanaf 14.15 uur – 14.45 uur is er gelegenheid om in de groepen 5 t/m 8 naar de surprises te kijken.

Oproep versieren kerst
Op maandagavond 6 december om 19.30 uur worden beide locaties van Klippeholm feestelijk
versierd ter voorbereiding op de Kerstviering. Aangezien het versieren veel werk is, kunnen wij uw
hulp goed gebruiken. Wij verzoeken u om een mondkapje te dragen.
Daarnaast kunnen wij uw hulp ook heel goed gebruiken bij het opruimen van de kerstversiering op
vrijdagochtend 24 december om 8.30 uur. Dit doen we met hulp en begeleiding van onze
Oudervereniging.
Vindt u dit leuk en steekt u graag uw handen uit de mouwen, dan willen wij
u verzoeken om u op te geven bij Laure (eventmedewerker) via
events@klippeholm.nl Geef a.u.b. in uw mail aan waar u graag bij wilt
helpen. Bij voorbaat dank!
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Kerstmusical Johannes de Dooper
Een Kerstmusical in één dag in onze kerk? Jazeker.
Op zaterdag 18 december aanstaande kunnen kinderen meedoen aan de Kisi kerstmusical “Hemel
op Stelten”. In één dag oefenen de kinderen de musical en aan het eind van de dag voeren zij de
musical op.
Alle kinderen die het leuk vinden kunnen meedoen. Het wordt weer een prachtig evenement.
Wilt u alvast een kijkje nemen, klik dan hier.
Aanmelden kan via: musical@hjoannesdedoper.nl

GIG Young
Als bijlage is een bericht van GIG Young toegevoegd. Zij gaan, samen met PierK en Zangexpress, een
kinderkoor samenstellen waar leerlingen vanaf groep 5 en hoger vrijwillig aan kunnen deelnemen.
Als Klippeholm vinden wij dit een mooi initiatief en aansluitend bij de visie van onze school. Daarom
hebben wij toegezegd als tussenpersoon het bericht te verspreiden via onze PaperKlip.
Verder is Klippeholm niet verbonden aan dit evenement, ook niet aan de sponsoractiviteit die aan
dit evenement gekoppeld is. Wij organiseren jaarlijks een eigen sponsoractiviteit. Wij wensen onze
leerlingen die gaan deelnemen veel zangplezier!

Gezocht: Kinderen die gaan verhuizen - Jeugdprogramma ‘Enkeltje
Nederland' (Zapp/EO)
Voor het eerste seizoen van het jeugdprogramma 'Enkeltje Nederland’ (Zapp/EO) zijn we op zoek
naar gezinnen die in de periode vanaf november tot en met maart gaan verhuizen en hun avontuur
graag willen delen!
Wellicht is er bij jullie bekend geworden dat er een kind bij jullie op school met zijn/ haar gezin op
het punt staat te verhuizen. Mocht dat zo zijn, zou het geweldig zijn als jullie het betreffende gezin
willen informeren over ons programma. Wie weet vinden zij dit hartstikke leuk!
In Enkeltje Nederland volgen we gezinnen met kinderen (tussen de 9 - 14 jaar oud) die verhuizen
binnen Nederland. Hoe is het als je ouders je vertellen dat je gaat verhuizen? We kijken mee bij het
afscheid op school of de sportclub, helpen mee met inpakken en komen ook langs in het nieuwe
huis. We lopen de ouders niet in de weg, we volgen enkel hun zoon of dochter met 1
camerapersoon.
Gezinnen mogen geheel vrijblijvend contact zoeken als ze meer informatie willen of willen meedoen
aan het programma van Zapp. Dat kan via enkeltjenederland@tuvalu.nl
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Bijlagen:
Gig Young

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):
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.
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