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15 september 2022 

Van Juf Suzanne 
Fijn dat je er bent! 

Beste ouders, 
 
Vorige week donderdag mocht ik een dag en een nacht mee op kamp groep 8. Wat een feest! In het 
prachtige bos van Amerongen op de Utrechtse Heuvelrug zaten onze leerlingen in het kamphuis 
waar wij als Klippeholm al heel wat jaren komen. Het douanespel, de cijferrace, de casino -en bonte 
avond, het waren de laatste dagen voor de leerlingen, maar ik heb ervan genoten alsof ik er de hele 

week bij was 😉. Het is best een beetje spannend, vijf dagen weg van huis. Het ene kind vindt dat 
makkelijker dan het andere kind en dat is ok. Wij denken dat onze leerlingen hiervan leren.  
Om er al wat aan te wennen gaan de groepen 6 en 7 ook op kamp. Gisteren kwam groep 7 
terugfietsten van Zandvoort en onderweg kwamen zij groep 7 tegen op hun weg naar het kamphuis. 
Zwemmen, het strand, spelletjes en de bonte avond, ook daar kunnen de leerlingen zich prima 
vermaken.  
We danken iedereen die meegeholpen heeft om de kampen tot grote successen te maken! 
 
De leerlingen van groep 1/2 zeggen nog wel eens: 'Juf, u bent toch de burgemeester van de school?', 
haha! Maar, wij hebben sinds deze week wél een echte burgemeester op school, de splinternieuwe 
kinderburgemeester van de Haarlemmermeer wel te verstaan: Ramses Opdam uit groep 8. Hoe dit 
zo is gekomen en wat zijn taken de komende tijd zullen zijn, kunt u verderop lezen in het interview 
met deze leerling. Houd ook onze Instagram pagina in de gaten. Wij zijn in ieder geval hartstikke 
trots op hem en zullen hem steunen bij zijn werkzaamheden waar nodig. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Suzanne Hellings 
Directeur RKBS Klippeholm 
directie@klippeholm.nl 
 

Eten en drinken 
Nu het schooljaar alweer een paar weken is gestart, herinneren wij u graag aan de afspraken 
rondom het eten en drinken op school. Wij vinden het belangrijk dat wij onze leerlingen een 
gezonde leefstijl meegeven. Daarom eten wij tijdens de kleine pauze groenten en/of fruit op school. 
We geven hierbij qua drinken de voorkeur aan iets gezonds en aan het gebruik van een 
(herbruikbare) drinkbeker. We zien liever geen drinkpakjes. De lunchbakjes zien we graag gevuld 
met een gezonde lunch. Koek en/of snoep meegeven voor de lunchpauze, is niet de bedoeling. 
 

Verjaardag vieren 
Hieperdepiep hoera! Als uw kind jarig is, vieren wij graag een feestje voor hem/ haar in de klas. Het 
verzoek is om vooraf even te overleggen met de leerkracht van uw kind op welk moment dit het 
beste uitkomt. Eventuele allergieën van leerlingen in de klas kunnen dan ook besproken worden 
zodat hier rekening mee gehouden kan worden. Uw kind mag trakteren in de klas en langs enkele 
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andere juffen/ meesters binnen de school om felicitaties in ontvangst te nemen en te trakteren. Wilt 
u eraan denken dat traktaties niet te groot en bij voorkeur verpakt zijn? Het trakteren op kauwgom 
of lolly's is niet toegestaan.  
  

Ziekmelding 
Als uw kind ziek is, of om andere redenen niet om 8.30 uur op school kan zijn, wilt u dit dan tussen 
8.00 en 8.30 uur telefonisch melden? Wij hebben bewust gekozen voor een telefonische afmelding 
en geen berichtje via Parro naar de leerkracht van uw kind. Wij zijn immers bezig met de 
voorbereiding van de lesdag en het verwelkomen van de leerlingen. 
 

Gezocht: groen decoratie 

Binnenkort begint de Kinderboekenweek met als thema: 'Gi-ga-groen'. Verderop in de PaperKlip is 
hier meer informatie over te lezen. Om het podium te versieren binnen dit thema zijn we op zoek 
naar groene (nep) planten, plantenslingers of guirlandes, groen camouflagenet (leger attribuut) en 
andere attributen die bij dit thema passen. Heeft u thuis iets liggen wat wij enkele weken mogen 
lenen?  
Lever dit dan, graag voorzien van naam/ groep van uw kind, in bij: Juf Monique (groep 7B), juf 
Mandy (bibliotheek), juf Mariëlle (groep 3A) of bij de leerkracht van uw kind.  
Alvast bedankt! 
 

Kinderboekenweek 2022 'Gi-ga-groen'  
De Kinderboekenweek vindt plaats van woensdag 5 oktober t/m zondag 16 oktober 2022. Hét 
moment om thuis en op school extra aandacht te besteden aan boeken en lezen.  
Het thema dit jaar is: ‘Gi-ga-groen’ en gaat over dier en natuur. Op maandag 3 oktober is er om 
12:00 uur een opening met dans in de aula. De Kinderboekenweek op Klippeholm opent iets eerder 
i.v.m. de twee studiedagen net voor de herfstvakantie. Zo hebben we toch voldoende tijd om 
aandacht te schenken aan de Kinderboekenweek.  
 
Tijdens de Kinderboekenweek zijn er diverse activiteiten voor alle groepen:  

• Gedurende de week vinden er in de groepen leesbevorderingsactiviteiten plaats waarin 

boeken centraal staan. 

• In de groepen 1 t/m 4 wordt een teken/verhalenwedstrijd gehouden.  

• In de groepen 5 t/m 8 wordt een voorleeswedstrijd gehouden. 

• Op 12 oktober zullen de gouden en zilveren penselen worden uitgereikt voor de mooiste 

tekening of het beste verhaal voor de groepen 1 t/m 4 en vindt de finale plaats van de 

voorleeswedstrijd voor de groepen 5 t/m 8. 

Kinderboekenmarkt  
Op woensdagmiddag 5 oktober om 12.30 uur vindt in de aula van Klippeholm de boekenmarkt 
plaats. Voor een klein prijsje kunnen er mooie, leuke, spannende of grappige boeken worden 
gekocht. De opbrengst zal gaan naar onze schoolbibliotheek.  
 
Heeft u thuis nog kinderboeken liggen die verkocht mogen worden tijdens de boekenmarkt? Vanaf 
maandag 19 september tot en met woensdag 28 september kunnen de boeken worden ingeleverd 
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in de daarvoor bestemde kratten op het podium in de aula van Klippeholm 
en bij Klip 2. Het is natuurlijk de bedoeling dat er kinderboeken ingeleverd 
worden, die nog in prima staat verkeren. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Kinderboekenfeest Het Cultuurgebouw 
Op zondag 16 oktober vanaf 13:00 uur staat Het Cultuurgebouw Hoofddorp in het teken van het 
Kinderboekenfeest. Als afsluiting van de Kinderboekenweek 
vieren we in Het Cultuurgebouw het Kinderboekenfeest. Hier 
staat net als in de voorbereidende activiteiten op de scholen, 
het thema 'Gi-ga-groen' centraal. De hele middag zijn er tal van 
activiteiten in het Cultuurgebouw. Alles staat in het teken van 
natuur, duurzaamheid, dieren én lezen! Sterrin Smalbrugge zal 
in haar vernieuwde theatershow Sterrin’s Dierenenencyclopedie laten zien hoe geweldig het 
dierenrijk is en hoeveel er nog te ontdekken valt. Dieren die we misschien niet zo goed kennen; de 
‘buitenbeentjes’. Want klein of groot, mooi of lelijk, ze horen er allemaal bij. 
Sterrin heeft ook een podcast die je bijv. beluisteren.  
Maar er is nog veel meer te beleven op het Kinderboekenfeest: zo kun je jouw favoriete 
kinderboekenschrijvers (Kelly van Kempen, Ilona de Lange, Milouska Meulens en Sanne 
Roosenboom komen naar Het Cultuurgebouw) ontmoeten, of een van de andere te gekke 
workshops volgen.  
 
Bekijk het hele programma hier. 
 

Spaaractie voor de schoolbibliotheek 
Ook dit jaar kunnen ouders & kinderen weer heel 
eenvoudig sparen bij Boekhandel Stevens voor de 
schoolbibliotheek. 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. 
 

Sparen voor de schoolbieb bij Bruna  
Het is ook mogelijk om bij Bruna te sparen voor de schoolbieb. Het werkt als volgt.   
Koop tijdens de Kinderboekenweek 5 t/m 16 oktober 2022 een boek bij de Bruna-winkel en lever het 
bonnetje in op school. De school levert alle bonnen in bij Bruna en krijgt een tegoed voor 20% van 
het totaalbedrag van alle ingeleverde bonnen. Met dit tegoed kan onze school nieuwe boeken 
kopen voor de schoolbibliotheek. Hoe meer bonnen, hoe meer boeken. Iedereen kan meesparen! 
Spaar je mee? Inleveren van de bon kan t/m 13 november bij de juf of meester. LET OP: de bonnen 

https://www.hetcultuurgebouw.nl/agenda/het-kinderboekenfeest-gig-ga-groen/
https://libris.nl/stevens/sparen-voor-de-schoolbieb
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moeten ingeleverd worden bij de Bruna-winkel waar de aanschaf van het kinderboek is gedaan. 
Laten we er samen voor zorgen dat de kinderen nog meer leesplezier krijgen.  
  

Wecycle actie (Bijlage 1) 
Ja, ja de eerste apparaten zijn al ingeleverd.  Super!  
Ook dit schooljaar doen we mee aan de Wecycle actie, een actie om kleine 
elektrische apparaten in te zamelen. De actie wordt georganiseerd in 

samenwerking met Wecycle, een stichting zonder winstoogmerk.                                       
Recycling van elektrische apparaten is heel belangrijk. Helaas worden veel kleine apparaten nog vaak 
weggegooid. Om kinderen te leren deze apart te houden en in te leveren, houdt Wecycle ieder jaar 
een landelijke inzamelactie met basisscholen. Zo helpen de kinderen het milieu en verdienen ze een 
mooi cadeau voor de school.    
In de bijlage vindt u een uitgebreide lijst met de apparaten die allemaal in de doos mogen en ook bij 
de dozen hangt de uitgebreide lijst.  
   
De actie in het kort   
De inzamelactie loopt van 5 september t/m 4 november 2022.   
De school verzamelt minimaal 75 kleine apparaten.   
In week 48 worden de volle dozen opgehaald. Mochten de dozen eerder vol zijn dan is de actie ook 
eerder afgelopen en zal hiervan in de PaperKlip melding worden gemaakt.   
 
Een beloning voor school   
Nadat de dozen zijn opgehaald, mag de school een beloning kiezen. Afgelopen jaar hebben we een 
serie themaboeken voor onze nieuwe Bibliotheek kunnen bestellen.   
 
Spelregels voor deze actie:   

• Kleine elektrische apparaten en gereedschappen met een stekker of batterij die in 
een boodschappentas passen mogen worden ingeleverd.    

• De apparaten worden verzameld in een grote kartonnen doos. Deze staat in de 
aula naast het podium. Apparaten die niet door de opening van de doos passen 
mogen niet worden ingeleverd. Te grote apparaten en losse apparaten worden niet 
meegenomen door de chauffeur van Wecycle.  

• Wilt u a.u.b. géén apparaten naast de dozen plaatsen.    

• Vóór het inleveren moeten de restanten uit het apparaat zijn verwijderd, zoals 
batterijen, koffiefilters, stofzakken, frituurvet en dergelijke. Geen vochtige 
apparaten inleveren.  

    
We willen u bij voorbaat hartelijk bedanken voor het meesparen voor onze school. Met uw 
medewerking wordt vast weer een succes!  
 

Herinnering privacy-voorkeuren  
Elk schooljaar heeft u als ouder de mogelijkheid de privacy-voorkeuren van uw kind(eren) te wijzigen. 
Dit kan tot 1 oktober. Via de Parro-app is dat eenvoudig in de app te regelen. Wanneer u de app heeft 
geopend klikt u rechtsonder op de ‘schuifjes’ daar ziet u in het rijtje de optie ‘privacyvoorkeuren’. 
Wanneer u hierop klikt kunt u voor uw kind(eren) aangeven waar foto’s gedeeld mogen worden. U 
heeft in september de gehele maand de tijd om eventuele wijzigingen door te voeren. Daarna is het 
mogelijk om via info@klippeholm.nl nog een wijziging door te geven en niet meer direct in de app.  

 

 
 
 

mailto:info@klippeholm.nl
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Kind talent in ontwikkeling op Klippeholm  

Interview met Ramses uit groep 8B 
 

Waarop heb je gesolliciteerd? 
Voor kinderburgemeester.  
 
Wat moest je daarvoor doen? 
In juni jl. een filmpje opsturen en aangeven waarom ik kinderburgemeester 
wil worden.  
Daarna gaf de commissie Haarlemmermeer en de raadsleden aan dat ze mij 

en de locoburgemeester goed vonden.  

 

Afgelopen dinsdag hebben we een presentatie gehouden en toen hebben 

de commissie en de raadsleden tien minuten gedebatteerd. Daarna hoorde 

ik dat ik de nieuwe kinderburgemeester werd.  Van harte gefeliciteerd! 

 
Wat vond je van het opnemen van een filmpje? 
Ik vond het niet spannend omdat ik niet goed wist wie het filmpje zou bekijken. Ik ging er 
zelfverzekerd in. 
 
Wat houdt de functie kinderburgemeester in? 
Het houdt in dat je mensen gaat helpen en dat je belangrijke zaken gaat doen in de 
Haarlemmermeer.  
 
Wat voor belangrijke zaken? 
Dat weet ik nog niet precies.  
 
Is het geheim?  
Nee, het is geen geheim. Ik zou het willen vertellen maar dat kan ik nu nog niet.  
 
Hoeveel uren/dagen ga je dat doen? 
Mijn eerste taak is over een week.  
Soms heb ik een taakje in de week en soms moet ik daar iets voor gaan voorbereiden, samen met de 
andere locoburgemeester.  
 
Weet je al wat je taak over een week wordt? 
Een ceremonie. Dan gaat de burgemeester van Haarlemmeer iets zeggen en dan krijg ik de ketting 
van de Haarlemmermeer om. En dan moet ik ook bijvoorbeeld de volgende woorden zeggen; 
'dankjewel, ik heb er zin in'.  
 
Wat is een locoburgemeester? 
Dat was mijn concurrent en hij is locoburgemeester geworden.  
Een locoburgemeester is een soort invalburgemeester voor het geval ik niet kan komen.  
 
Als je een afspraak hebt, ga je er dan samen met de locoburgemeester naar toe? 
Dat weet ik niet maar we gaan wel samen debatteren.  
 
Waar ga je eigenlijk 'werken'? 
Eigenlijk op het gemeentehuis van de Haarlemmermeer in Hoofddorp. Omdat ze die nu aan het 
renoveren zijn, ga ik werken bij Taurus Avenue. Dat is vlak bij het station van Hoofddorp in de wijk 
Graan voor Visch.  
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Wil je er zelf nog iets over kwijt? 
Nee, ik ben alleen heel erg blij dat ze mij gekozen hebben! 
Ik vond het wel spannend om de presentatie te maken omdat ik er de hele zomervakantie niet aan 
heb gewerkt.  
Het presenteren zelf vond ik niet spannend maar wel het maken van de presentatie.  
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Bijlagen 
Bijlage 1: WeCycle Toegestane apparaten.  
Bijlage 2: Flyer Buurtdag Holmtuin 
   

 

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.  

 

 


