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13 oktober 2022 

Van Juf Suzanne 
Fijn dat je er bent! 

Beste ouders, 
 
Vandaag schrijf ik mijn stukje vanaf een bijzondere locatie. Wij zitten namelijk met het hele team in 

Bergen (NH) voor onze studie tweedaagse 🙂. Deze dagen staan in het teken van verdieping, 
verbinding en verduurzamen.  
Verdieping: Wij zijn al geruime tijd bezig met het ontwikkelen en verbeteren van onze 
groepsoverzichten. Wij noemen dat het A3. Het is letterlijk een A3 met alle informatie die wij 
verzamelen over onze leerlingen en hoe we het beste kunnen handelen/lesgeven. Een belangrijk 
aspect is daarbij, dat je kunt reflecteren op je eigen didactisch handelen. Wil je dat goed doen, dan is 
het fijn dat je jezelf kent als mens en ook je collega's. Want door goede samenwerking en elkaar 
kennen (uiteraard samen met de leerling zelf en u als ouders), kunnen wij echt ons onderwijs 
versterken. Vandaag hebben wij ons verdiept in onszelf, onze collega's en de samenwerking. 
Verbinding: Sommige collega's die nog niet zo lang bij ons werken, hebben nog nooit een teamuitje 
gehad op onze school. Door Covid kon veel niet doorgaan op het gebied van teambuilding en 
verbinden. Vanavond hebben we onze teamactiviteit verbonden aan onze tweedaagse. Helaas kan ik 
niet verklappen wat we gaan doen, want de juffen en meesters lezen ook mee en weten nog niet 

wat ze te wachten staat😉.  
Verduurzamen: Dit jaar willen we nog meer aandacht besteden aan 'natuur/verduurzamen', 
opgenomen in ons schoolplan. Dit 'Groene Klippeholmjaar' gaat steeds meer vorm krijgen en begon 
natuurlijk al tijdens de Kinderboekenweek 'Gi-ga-groen'. Na de vakantie zullen we ons tijdelijke logo 
presenteren en morgen gaat het team nadenken over het hoe en wat komend schooljaar in alle 
onderwijsteams. Denk hierbij aan een themaweek, maar ook losse activiteiten. Belangrijk 
aandachtspunt is uiteraard dat er wordt nagedacht over hoe leerlingen en ouders ook betrokken 
worden en invloed hebben op de inhoud (verbinding!). 
 
Wil ik graag nog even alle leerlingen feliciteren na de Kinderboekenweek, die een Gouden of Zilveren 
griffel/penseel hebben gewonnen. De school bruiste met al het voorlezen en de mooie tekeningen 
van iedereen. 
 

De groeten van het team uit Bergen! En alvast een hele fijne herfstvakantie gewenst 🍂 🍄. 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Suzanne Hellings 
Directeur RKBS Klippeholm 
directie@klippeholm.nl 
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Gevonden voorwerpen   

Mocht u voorwerpen van uw kind missen, dan kunt op dinsdag 25 oktober en 
op donderdag 27 oktober langskomen om 13.45 tot 14.10 uur. Buiten op de 

tribune zullen de spullen worden neergelegd.   
 
 

 
Leerlingenraad 
Dinsdag 4 oktober is de leerlingenraad gestart.  

De afgelopen periode is er in de groepen 4 t/m 8 uitleg geweest over het doel van een 
leerlingenraad. We kregen bezoek van gastspreker Finn die deelneemt aan de leerlingenraad van 
basisschool Klimop in Hoofddorp. De leerlingen waren erg enthousiast en wilden veelal meedenken 
in onze raad.  
 
Uit iedere groep kan één leerling plaatsnemen. De leerlingen hebben aangegeven waarom zij graag 
in de raad willen meedenken. In iedere groep volgde een stemronde en hier kwamen de tien 
leerlingen uit die nu in de leerlingenraad zitten. Zij gaan hun groep vertegenwoordigen.  
 
Een beetje gespannen, maar ook heel enthousiast kwamen de leerlingen de teamkamer binnen. 
Na nog een korte uitleg over de leerlingenraad, heeft iedere leerling zich voorgesteld en 
beargumenteerd waarom zij gekozen waren. 
 
Tijdens de vergadering konden we merken, dat de leerlingen veel ideeën hadden waar ze graag mee 
aan de slag zouden gaan. Eén van de leerlingen had zelfs al een ideeënlijst voor de groep 
opgehangen, zodat alle leerlingen mee kunnen denken. Deze lijst zal ook in alle groepen komen te 
hangen in plaats van een ideeën pot. 
 
Kortom, een super enthousiaste leerlingenraad met veel ideeën. We zullen in totaal zes keer per jaar 
vergaderen en wij hebben er heel veel zin in.  
Juf Yke en Juf Karin 
 

    
           
Pauzesport Team Sportservice Haarlemmermeer op Klippeholm 
De pauzes worden voor de leerlingen van Klippeholm nog leuker. Vanaf de 2e schoolweek zijn wij 
weer gestart met het project Pauzesport. Een samenwerking met Team Sportservice. In dit 
programma zorgen de sportdocenten Oscar en Ronald, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag, 
voor een gevarieerd aanbod op het schoolplein en grasveld, waarin de kinderen worden geprikkeld 
om lekker te bewegen en spelen. Tijdens Pauzesport staan er verschillende thema’s centraal, zoals 
samenwerkingsspelen, winst en verlies, meedoen en gezonde leefstijl. Inmiddels zijn de eerste 
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volleybal- en hockeywedstrijden geweest en is zelfs de mascotte “Sjors Sportief”, al langs geweest 
voor de benodigde support.  

 
Opening peuteropvang Klippeholm  
Zie bijlage Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer waarin de SKH zich voorstelt.  
 
Aanmelden  
Heeft u interesse in een plekje in onze peutergroep of kent u een ouder met een peuter die hier graag 
gebruik van wilt maken? We hebben nog een paar plekjes vrij! Klik hier voor de link naar het 
inschrijfformulier. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Edith Koren, leidinggevende 
peuteropvang Klippeholm, via e.koren@kinderopvanghaarlemmermeer.nl of met Selina van der 
Linden, assistent-leidinggevende peuteropvang Klippeholm, via 
s.vanderlinden@kinderopvanghaarlemmermeer.nl.   
  
Kinderopvangtoeslag  
Wist u dat u kinderopvangtoeslag kunt aanvragen voor de peuteropvang? Heeft u geen recht op 
kinderopvangtoeslag, omdat u of uw partner niet werkt? Dan subsidieert gemeente 
Haarlemmermeer in veel gevallen de peuteropvang. 

 

Ruimte gezocht voor WDO Movies 
Momenteel doet een aantal leerlingen van onze school mee met het naschoolse filmproject van 
WDO Movies. Voor het opnemen van de film is WDO Movies op zoek naar een locatie om te filmen. 
Ze zoeken een praktijk van een tandarts/mondhygiënist en dan is vooral de behandelstoel van 
belang. Het gaat om opnames op dinsdag 8 november in de avond. Mocht u iemand kennen met een 
praktijkruimte of een praktijkruimte hebben die u beschikbaar wilt stellen dan kunt u contact 
opnemen met info@joeykugelmann.com  
 
Namens WDO Movies alvast hartelijk bedankt voor het meedenken! 
 

Activiteiten herfstvakantie Team Sport Service 

In de herfstvakantie organiseert Team Sport Service weer toffe activiteiten. Jij kunt erbij zijn.  
 
Halloween professioneel lasergamen (groep 3 t/m 5 en groep 6 t/m 8) 
In de week van 17 t/m 21 oktober organiseert Team Sportservice Haarlemmermeer op verschillende 
locaties Halloween professioneel lasergamen. 
We spelen een uur lang verschillende Halloween griezel lasergamespellen. Probeer zelf, als echte 
griezel, anderen te verslaan. Trek je mooiste Halloween outfit aan en doe mee! 
Schrijf je nu in want vol = vol.  
 
Voor meer informatie klik op de volgende link: Halloween professioneel lasergamen. 
 
Griezel- en gruwel spelfestijn (peuters en kleuters) 
Ben jij tussen de 2 en 6 jaar oud? Doe dan samen met jouw vader/moeder, opa/oma of oppas mee 
aan het "Griezel en Gruwel spelfestijn"! 
Kom verkleed (mag, uiteraard niet verplicht) als echte griezel, als spook of in een andere Halloween 
outfit. Samen doen we leuke sporten en spelletjes, vind jij daarbij alle spinnen, pompoenen of 
spookjes in de zaal?  
Schrijf je nu in want vol = vol.  
 
Voor meer informatie klik op de volgende link: Griezel en gruwel spelfestijn.  

 

https://kinderopvanghaarlemmermeer.flexkids.nl/aanvraag/opvangsoort?_ga=2.126826317.1796295503.1644309531-1375633260.1626769241
mailto:e.koren@kinderopvanghaarlemmermeer.nl
mailto:s.vanderlinden@kinderopvanghaarlemmermeer.nl
mailto:info@joeykugelmann.com
https://www.noordhollandactief.nl/activiteiten?gemeente%5B%5D=116&zoeken=jongeren&sort=name&zoeken=lasergamen
https://www.noordhollandactief.nl/activiteiten?gemeente%5B%5D=116&zoeken=jongeren&sort=name&zoeken=lasergamen
https://www.noordhollandactief.nl/activiteiten?gemeente%5B%5D=116&zoeken=halloween&sort=name&zoeken=griezel
https://www.noordhollandactief.nl/activiteiten?gemeente%5B%5D=116&zoeken=halloween&sort=name&zoeken=griezel
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Ieder kind verdient een bezoek van de sint 
Ben je of ken je een gezin dat geen Sinterklaas kan vieren omdat de financiële middelen er niet voor 
zijn? Meld je dan aan via deze link vóór 15 oktober aanstaande. Dan zorgen wij samen met onze 
hulpsinten ervoor dat ook deze kinderen een fijne Sinterklaasavond kunnen beleven. 
 
 

 
 
Bijlagen 

Bijlage 1 GGD Kennemerland Covid-19 Nieuwsbrief voor ouders 
Bijlage 2 Info voor scholen herfstvakanties Halloween 2022 
Bijlage 3 De Bibliotheek op school – Ouderbericht oktober-november 2022 
Bijlage 4 Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer – Even voorstellen 
 

Hieronder vindt u het vakantierooster voor het schooljaar 2022-2023 

Herfstvakantie 17.10.2022 t/m 23.10.2022 
Kerstvakantie 26.12.2022 t/m 08.01.2023 

Voorjaarsvakantie 27.02.2023 t/m 05.03.2023 
Goede vrijdag 07.04.2023 

Pasen 09.04.2022 t/m 10.04.2023 
Koningsdag 27.04.2023  

Meivakantie 24.04.2023 t/m 07.05.2023 
Hemelvaart 18.05.2023 t/m 19.05.2023  
Pinksteren 28.05.2023 t/m 29.05.2023  

Zomervakantie 24.07.2023 t/m 03.09.2023 
 

Studie -en didactische dagen (leerlingen vrij):  
13 & 14 oktober 2022 

15 februari 2023 (Meer Primair) 
24 februari 2023 
20 maart 2023 

30 mei 2023 
12 juni 2023 

Op 23 december 2022 en 21 juli 2023 zijn we om 12.00 uur uit.  
Let op: op 22 december, Kerstmis en tijdens Carnaval op 21 februari, wijken de schooltijden af. Zie 

ouderkalender. Verdere informatie volgt in de paperklip.  

 

 

https://delievesint.nl/hulpgezinnen/

