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15 december 2022 

Van Juf Suzanne  
Fijn dat je er bent! 

Beste ouders, 

 
Het einde van het kalenderjaar is in zicht! Begon 2022 nog zeer uitdagend, hoe rustig eindigen we 
het met elkaar. Ik kijk terug, met een goed gevoel, op hoe we de uitdagingen op verschillende 

gebieden zijn aangegaan. En, hoe rustig we door zijn gegaan met verbinding 
zoeken met elkaar en het verzorgen en ontwikkelen van kwalitatief goed 
onderwijs. We hebben zoals altijd, afscheid genomen van leerlingen, hun 
ouders en collega's, maar we hebben ook nieuwe gezinnen en teamleden 
verwelkomd. 
Ontzettend fijn hoe we de Kinderboekenweek, Sinterklaas en volgende week, 
Kerst weer 'normaal' kunnen vieren met elkaar. Hartverwarmend hoe iedereen 
zich overal voor inzet. Ik ga het maar weer eens zeggen: ik ben een zeer trotse 

directeur 🙂. 

 
Voor nu... Wist u dat... 

• Er gisteren een Parro bericht is verstuurd over de ouderbijdrage? In de Parro app in het 
tabblad 'gesprekken' kunt u Schoolkassa vinden om de betaling in orde te maken. In Bijlage 7 
bij deze PaperKlip vindt u nogmaals de brief met op de tweede bladzijde een extra uitleg 
hierover. 

• Meteen na de kerstvakantie een oudertevredenheidspeiling wordt uitgezet, alsmede voor 
de leerlingen? We koersen nu op dinsdag 10 januari en zien deze peiling als mooie 
nulmeting na de afgelopen jaren. We vertrouwen op een hoge respons. 

• Recentelijk bekend is geworden dat Eef Niezing, na acht jaar deel te hebben uitgemaakt van 
het College van bestuur van Meer Primair, heeft besloten om per 1 september 2023 terug te 
treden en met pensioen te gaan? Vanaf december is gestart met de wervings- en 
selectieprocedure voor het vinden van een opvolger per 1 september 2023. Wij houden u 
van de voortgang op de hoogte. 

• Er inmiddels rondleidingen bij ons plaatsvinden voor andere scholen over het bewegend 
leren? Deze worden gegeven door onze beweeg specialist, Juf Chantal. Klippeholm krijgt 
hiervoor een financiële vergoeding van de scholen die bij ons komen kijken. Hiervan updaten 
we de spullen die we gebruiken voor bewegend leren bij ons op school. 

• We afscheid gaan nemen van Juf Esmée? Juf Esmée heeft de afgelopen maanden fijn bij ons 
gewerkt als inval leerkracht voor zwangerschapsverloven in 6A en 7B. Zij gaat een mooi 
buitenlands avontuur aan, wij wensen haar veel plezier en danken haar voor alles wat zij 
voor ons heeft betekend. De leerlingen en ouders van groep 6A hebben inmiddels een brief 
ontvangen over de bemensing van de groep. We zijn blij te kunnen melden dat wij de 
vacature intern vanuit ons ondersteuningsteam hebben kunnen invullen. Wij danken alle 
collega's voor hun flexibiliteit en ouders voor hun begrip. En kijken ook weer uit naar de 
terugkomst van Juf Cleo in groep 7B. 
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• We ook afscheid gaan nemen van Juf Herma en Juf Heleen? Juf Herma is aan ons verbonden 
als leerkracht muziek voor een aantal uur in de week. Helaas past dit niet meer bij haar 
andere werkzaamheden en heeft zij aangegeven bij Klippeholm te stoppen. Ook zij vindt het 
ontzettend jammer. We danken Juf Herma voor de fijne lessen.  

• Juf Heleen is al geruime tijd ziek thuis, helaas gaat het niet meer lukken om met haar 
chronische klachten terug te keren naar het onderwijs. Voor ons en Juf Heleen heel jammer. 
We wensen Juf Heleen gezondheid en danken haar voor alles wat zij voor het onderwijs en 
Klippeholm heeft betekend. 
 

Voor iedereen die verbonden is met Klippeholm: 
Hele fijne feestdagen gewenst! Ik verheug me erop om er in 2023 samen weer een mooi Klippeholm 
jaar van te maken. 
 

 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Suzanne Hellings 
Directeur RKBS Klippeholm 
directie@klippeholm.nl 
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Belangrijke informatie rond de kerstviering van 22 december 2022 

 

Kerstviering donderdag 22 december 

Donderdag 22 december is weer de jaarlijkse kerstviering. Wij geven u nu 

alvast de belangrijke informatie.  

Om 16.15 uur worden alle leerlingen verwacht op het plein voor de 

Joannes de Doperkerk aan de Kruisweg voor de Kerstviering en verzamelen 

bij hun leerkracht. 

Na de viering lopen de leerkrachten met de leerlingen naar school waar zij 

gaan genieten van een kerstdiner. Wanneer wij naar school lopen willen wij 

licht in de duisternis brengen.  

De leerlingen mogen tijdens het teruglopen naar school een lichtje (zaklamp, lampionnenlichtje, 

etc.) meenemen, dat zij tijdens de wandeling aan mogen doen. 

 

Hulp gevraagd voor het kerstbuffet 

Ook dit jaar wordt er weer een feestelijk kerstbuffet georganiseerd door de Oudervereniging. Dit zal 

gehouden worden op donderdagavond 22 december, aansluitend aan de Kerstviering in de kerk. De 

Oudervereniging verzorgt het drinken en de feestelijke aankleding. 

Voor deze opzet hebben wij de medewerking nodig van ouders, opa‘s en/of oma‘s, in de vorm van 

bakken, braden en het bereiden van hapjes. 

Bij de klas van uw kind hangen intekenlijsten. Op deze lijsten kunt u, in overleg met de leerkracht, 

opschrijven wat en vooral hoeveel u voor die avond wilt klaarmaken. (NB. Deze bijdrage is voor 

eigen rekening). Wij verzoeken u vriendelijk om u aan de aangegeven hoeveelheden te houden, om 

te voorkomen dat we te veel of te weinig hebben. Het eten dat overblijft proberen wij zo veel 

mogelijk weer mee naar huis te geven. 

De leerkrachten staan natuurlijk altijd open voor smakelijke suggesties van uw zijde. 

 

Ook voor de leerlingen met een voedselallergie moet dit een feest worden. We verzoeken de ouders 

van de kinderen die weinig of niets van de lijst mogen gebruiken contact op te nemen met de 

leerkracht. 

 

Alle leerlingen nemen uiterlijk 1 dag voor het kerstdiner op woensdag 21 december (in een plastic 

tas) een bord, mes, dessertlepel, vork, dessertschaaltje en een beker mee, waarop de naam van 

het kind staat.  

De ouders die eten hebben gemaakt, kunnen dit donderdag 22 december vanaf 17.15 uur naar 

school brengen. U kunt het eten afgeven aan een hulpouder in de klas van uw kind, deze ouder 

verzorgt verder de buffettafel. We verzoeken u ook schalen e.d. te voorzien van de naam van uw 

kind. Wilt u het warme eten zo verpakken dat het voorlopig warm blijft? Aluminiumfolie en een 

theedoek eromheen werkt goed.  

 

De leerlingen hoeven geen drinken mee te nemen. Dit wordt verzorgd door de oudervereniging. 

 

Om 18.30 uur is het buffet afgelopen voor de leerlingen uit de groepen 1-2, de groepen  

3 t/m 8 sluiten af om 18.45 uur. Wilt u wachten tot het buffet in de klas is afgesloten en de deur van 

het lokaal opengaat?  

Als uw kind alleen naar huis gaat, verzoeken wij u dit dan van tevoren aan de leerkracht te melden. 

 

Na afloop van het kerstdiner gaan schalen, borden en bestek mee naar huis (een plastic zak is 

hiervoor heel handig). Als er een kerststukje is gemaakt gaat deze ook mee naar huis. 
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Het diner is om 18.30 uur/18.45 uur afgelopen waarna u uw 

kind(eren) weer mee naar huis kunt nemen. Voor die tijd kunt u 

zelf nog genieten van een glaasje glühwein/chocolademelk in de 

aula van de school. Dit wordt georganiseerd door de MR. 

 
Kerststukjes 

Iedere groep bepaalt zelf of zij wel of niet een kerstukje gaan 

maken. Wanneer de groep van uw kind dit wel zal gaan doen, hoort u dit van uw kind of van de 

leerkracht zelf. 

 

Vrijdag 23 december hebben alle leerlingen tot 12.00 uur les. ‘s Middags zijn de leerlingen vrij. 

Voor de groepen 1 t/m 4 is er speelgoedochtend. 

 

Klippeholm in ontwikkeling  
Meester Dennis, leerkracht groep 8 -  ICT & innovatie specialist 

 

Zoals u waarschijnlijk bekend is wordt twee keer per jaar de voortgang van alle leerlingen in de 

groepen 3 tot en met 8 getest door middel van het afnemen van de Cito toetsen. De midden-Cito in 

januari/februari en de eind-Cito in mei/juni. De leerkrachten zijn na de afnames druk bezig alle 

toetsen te analyseren en aan de hand van de resultaten worden nieuwe doelen voor individuele 

leerlingen en/of voor de gehele groep gemaakt.  

 

Vorig schooljaar heeft Cito een nieuwe versie van zijn toetsen gelanceerd genaamd; leerling in beeld. 

Deze toetsen vervangen de huidige toetsen en bieden als mogelijkheid digitaal afgenomen te 

worden. Leerling in beeld, zoals de naam al aangeeft, is veel meer gericht op de leerling. Er wordt 

meer nadruk gelegd op de ontwikkeling die uw kind maakt ten opzichte van de vorige afname waar 

er voorheen ook veel vergeleken werd met leeftijdsgenoten in de groep of in de rest van Nederland. 

Een ander voordeel van de nieuwe toets is dat door het digitaal afnemen de toets resultaten direct 

voor de leerkrachten te zien zijn en er nog beter geanalyseerd kan worden. Dit zal ervoor zorgen dat 

er een nog completer beeld van de behoefte van uw kind gevormd wordt. 

 

Afgelopen jaar is er een werkgroep opgericht met hierin Klippeholm en een andere school van Meer 

Primair. Samen is er gekeken naar hoe de overstap naar leerling in beeld het best vormgegeven kan 

worden. Bij de aanstaande afname in januari zullen alle leerlingen van groep 3 tot en met 8 de 

nieuwe toetsen digitaal afnemen.  

 
Verder zal er met de nieuwe toetsen ook een nieuw overzicht op het rapport komen. Meer 

informatie hierover krijgt u bij het rapport. Indien uw kind nog geen oortjes of koptelefoon op school 

heeft om de geluidsfragmenten die bij sommige toetsen horen te beluisteren, wilt u er dan voor 

zorgen dat uw kind deze mee naar school neemt? 

 

Enquete  
Ik ben Sanne van Beek. Ik zit in 5 havo op het Kaj Munk College. Voor mijn profielwerkstuk moet ik 

een onderzoek doen. Mijn onderzoek gaat over de invloed van de opvoedstijl van de ouders op hun 

kinderen. Het onderzoek gaat over groep 6/7/8. Jullie zouden mij enorm helpen om de enquête in te 

vullen. Alvast bedankt! 

De link van de enquête: https://www.survio.com/survey/d/F8Q5T3F6J5P9K3I1E 

https://www.survio.com/survey/d/F8Q5T3F6J5P9K3I1E
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Bijlagen 
Bijlage 1 Gratis webinars winter 2022-2023 Centrum voor Jeugd en gezin  
Bijlage 2 Kerstvakantie activiteiten Jongeren  
Bijlage 3 Unieke mega sport- en spelfestijn 
Bijlage 4 Mega sport- en spelfestijn 
Bijlage 5 Mega peuter en kleuter sport- en spelfestijn 
Bijlage 6 De Bibliotheek op school 4 
BIjlage 7 Brief Ouderbijdrage inclusief wijzigingen 
Bijlage 8 Kerstvakantie activiteiten Informatie Boerderij Zorgvrij 
 

 
 
 
 

Hieronder vindt u het vakantierooster voor het schooljaar 2022-2023 

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):  
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.  

 

 


