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12 mei 2022 

Van Juf Suzanne 
Fijn dat je er bent! 

Beste ouders, 
 
Toen was het alweer mei en zijn we de laatste periode van dit schooljaar ingegaan. Van een 
voorstelling in Pier-K voor groep 1/2 tot het starten met de musical oefenen van groep 8, alle 
groepen zijn weer volop bezig met activiteiten. Daarnaast wordt er hard gewerkt, leerlingen 
ontwikkelingen zich en stellen doelen na de laatste resultaten en gevoerde gesprekken. 
 
Sinds deze week hebben we het extra stapje genomen, om 's ochtends tot in de klas te kunnen 
brengen. Dit verloopt soepel, een paar puntjes op de i hierbij verderop in de PaperKlip. 

 
De komende tijd zullen er onder andere nog adviesgesprekken volgen, een sportdag en het 
schoolreisje. De data kunnen wat afwijken door verschillende oorzaken. Houd daarom de PaperKlip 
en Parro goed in de gaten voor meer informatie. 

 
Mocht u vragen hebben op welk gebied dan ook met betrekking tot ons onderwijs of de 
ontwikkeling van uw kind, ga met ons in gesprek. We staan hier allemaal voor open en samen 
komen we verder. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Suzanne Hellings 
Directeur RKBS Klippeholm 
directie@klippeholm.nl 
 

Kind talent in ontwikkeling op Klippeholm  

Interview met Sverre uit groep 7A 
 

Wat is je hobby? 
Mijn hobby is gaming, racen op een simulator met andere kinderen van 
ongeveer 10 tot 13 jaar.  
 
Waar doe je dat en hoe vaak? 
In Racesquare Zandvoort, 1x per 1 a 2 maanden.  
 
Wat houdt het in? 
Je gaat zitten in een setup met een racestoel en een beeldscherm en een pc 
erachter die ervoor zorgt dat de dingen in het scherm bewegen door middel 
van een stuur en pedalen? 
 
Wat bedoel je met dingen? 

Het stuur, de raceauto's en de snelheidsmeter.  
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Kan je er iets mee winnen en heb je al iets gewonnen? 
Elke keer als je de top 3 haalt, krijg je een medaille zoals brons, zilver en goud.  
Ik heb nog niets gewonnen, want de anderen doen het echt alleen maar in hun vrije tijd. Ik doe ook 
andere dingen in mijn vrije tijd.  
 
Is het een sport die je overal kan doen?                                    
Ja, dat kan. 
 
Heb je er kleding of materiaal voor nodig? 
Alleen handschoenen om het materiaal schoon te 
houden.  
 
Is het een gevaarlijke sport? 
Nee, het is geen gevaarlijke sport.  
Het kan wel een gevaarlijke sport zijn omdat je dan force feedback hebt. Als je bijvoorbeeld in de 
muur rijdt, is het wel gevaarlijk en moet je goed bedenken wat je erna gaat doen maar je loopt geen 
blessures op.  
 
Moet je er een goede conditie voor hebben? 
Nee, want je doet het alleen met je voeten, je armen en je handen om het stuur vast te houden.  
 
Ben je eerder geïnterviewd? 

Ja, door Zappsport. 

 
Tip van Sverre:  
Races kun je bekijken op YouTube en kwalificaties races op Instagram onder de naam ‘ZappEsport’.  
 
Als je het leuk vindt om ook iets over je talent te vertellen, geef je dan op bij juf Laure.   
 

Wijziging datum schoolreis 
Sinds alle Corona regels zijn losgelaten is op schoolreis gaan erg populair met het gevolg dat heel 
veel busmaatschappijen vol zijn volgeboekt. Om deze reden hebben we moeten besluiten het 
schoolreisje te verplaatsen naar maandag 4 juli 2022. Alle groepen zullen dan op schoolreis gaan! 
 

Avondvierdaagse 
Wandelvereniging 'Steeds Voorwaarts' Hoofddorp heeft de avondvierdaagse jarenlang met veel 
plezier georganiseerd. Mede door het feit dat er heel veel mensen nodig zijn om zo'n evenement in 
goede banen te leiden en het steeds moeilijker werd om vrijwilligers te vinden, is de 
wandelvereniging opgeheven. Helaas kan Klippeholm dit schooljaar daarom niet deelnemen aan de 
avondvierdaagse. We begrijpen dat dit vervelend is en we zijn aan het nadenken over een alternatief 
voor volgend schooljaar.   
 

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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Bijlagen 
Schouwburg Hoofdorp – gratis theatervoorstelling voor ouders met hun kind (10 jaar en ouder) 

 

Hieronder vindt u het vakantierooster voor het schooljaar 2021-2022  

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):  
7 en 13 juni 2022 

Op 15 juli zijn we om 12.00 uur uit. 
 


