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16 februari 2023 

Van Juf Suzanne  
Fijn dat je er bent! 

Beste ouders,  

Een mooie, zonnige, vrije dag was het gisteren voor onze leerlingen en een studiedag voor ons! In de 
ochtend hadden wij een webinar 'Werkgeluk' van het HappinessBureau met alle scholen van Meer 
Primair. Ontzettend positief en leuk vonden wij dit. Na een wandeling in groepjes met prikkelende 
vragen, hebben we tijdens een verzorgde lunch zingend afscheid genomen van onze collega Juf 
Herma (zie eerdere berichtgeving). De middag stond in het teken van ons nieuwe schoolplan 2023-
2027. We hebben verschillende resultaten, contexten, evaluaties en documenten in groepjes 
bekeken op urgentie en impactrijk. Vervolgens zijn er in nieuwe groepen mindmaps van de pijlers 
gemaakt als start voor het formuleren van nieuwe ambities. 
We kijken terug op een waardevolle studiedag. 
 

       
 
Aankomende dinsdag is het Carnaval bij ons op school. We hebben er veel zin in! U kunt zich 

vandaag nog opgeven om te helpen, grijp deze kans 🙂 (opgeven kan via lvheun@klippeholm.nl). 
Fijn dat een aantal ouders dat inmiddels al heeft gedaan, zodat alle spelletjes en activiteiten kunnen 
worden begeleidt. In de groepen besteden wij ook aandacht aan waarom wij Carnaval vieren, 
passend bij onze identiteit. 
 

Vandaag is de proeflunch van TommyTomato 🍅. Een mooi, duurzaam en gezond initiatief dat wij 
passend vinden op onze school. Op veel andere plekken in Nederland is het al een groot succes. 
Mocht u ook interesse hebben of komt uw kind enthousiast thuis vanmiddag dan kunt u contact 
opnemen met TommyTomato. Voor meer informatie zie hieronder.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Suzanne Hellings 
Directeur RKBS Klippeholm 
directie@klippeholm.nl 
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Samen oefenen met groenten eten 
Vandaag kregen de leerlingen een proeflunch van TommyTomato. We vonden het leuk om te zien 

hoe ze reageerden. Heeft uw kind ervan genoten of was het nog 
even wennen?  
Ook de leerlingen die niet waren aangemeld hebben een lepeltje 
gehad om te proeven zodat zij toch een beetje mee konden doen.  
 
Wij willen u bij deze eraan helpen herinneren om het Speel en 
leerboekje over groenten weer mee te geven naar school. 
 

 
Voeding als vak op school 
Net zoals lezen of rekenen, gaat groenten eten niet voor elk kind vanzelf. Het is een vaardigheid die 
iedereen kan leren. Soms moet je oefenen voordat iets lukt. Daarom blijven we de komende acht 
weken klassikaal groenten proeven, in samenwerking met TommyTomato. 
 
Leerlingen die dat willen, kunnen zich aanmelden voor de pilot van 8 weken via 
www.tommytomato.nl/inschrijven voor een wekelijkse lunch van TommyTomato op maandag en/of 
donderdag. Ouders betalen hiervoor een bijdrage van € 3,25 of € 3,75 per lunch. (Het bedrag voor 
leerlingen in de bovenbouw is iets hoger want zij krijgen een grotere portie.)  
 
Leerlingen die niet zijn ingeschreven, eten de lunch die ze van thuis meekrijgen. Om te zorgen dat zij 
toch kunnen mee proeven, zorgt TommyTomato voor extra lepels en hapjes.     
 
Voor iedereen toegankelijk 
De lunch is ook toegankelijk voor ouders die minder te besteden hebben. Zij kunnen terecht bij 
Stichting TommyTomato. Ouders bepalen zelf wat zij willen betalen voor de lunch en de stichting 
vult de rest aan. Ook als dat het volledige bedrag is. Niemand (ook de school niet) weet dat u gebruik 
maakt van deze stichting.  
 
Proeverij voor ouders 
TommyTomato zal op woensdag 22 februari om 12 uur een proeverij voor ouders op het schoolplein 

bij het hoofdgebouw van Klippeholm verzorgen. Hier kunt u kleine bakjes met eten komen proeven 

en de medewerkers van TommyTomato staan klaar om uw vragen te beantwoorden. Tevens is er de 

mogelijkheid om uw kind(eren) in te schrijven.  

Carnaval  
Op dinsdag 21 februari is het feest op school. Er zal dan carnaval worden 
georganiseerd voor alle leerlingen en daar hoort natuurlijk ook verkleden 
bij. De leerlingen mogen die dag verkleed op school komen. Ze hoeven deze 
dag geen fruit mee te nemen. In school vindt u tientallen 
carnavalsactiviteiten waaraan de leerlingen kunnen deelnemen.  
Organisatorisch is het niet mogelijk om alle leerlingen tegelijk aan carnaval 
te laten deelnemen en daarom is er onderstaande indeling gemaakt:   
 

Let op! Andere schooltijden 

- Dinsdagochtend van 9.30 tot 11.30 uur de groepen 1 t/m 4 (groepen 8 begeleiden)  

- Dinsdagmiddag van 12:15 tot 14.15 uur de groepen 5 t/m 8.  

- Dinsdagavond van 18.00 tot 19.30 uur (iedereen is welkom: papa’s, mama’s, opa’s, oma’s)  

De leerlingen van de groepen 5 en 6 verzamelen dinsdagmiddag in de lokalen van de groepen 3 en 4. 
De leerkrachten weten in welk lokaal. De leerlingen van de groepen 8 komen de hele dag. In de 
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ochtend begeleiden zij de kinderen van de groepen 1 t/m 4 en in de middag gaan zij zelf langs de 
onderdelen.  

Dat betekent dat de kinderen van de groepen 5 t/m 7 op dinsdag 21 februari ’s morgens vrij zijn en 
de kinderen van de groepen 1 t/m 4 hebben die dag ’s middags vrij. De leerlingen van de groepen 8 
zijn de hele dag op school en zij moeten dus ook lunch meenemen. 

OOK DIT JAAR IS ER WEER EEN PRIJS VOOR DE BEST VERKLEDE OUDER!!!! 

Carnaval herhaling oproep hulpouders gezocht 
Mocht u het leuk vinden om te komen ondersteunen bij de spellen vanaf 9.30 - 14:15 uur zouden wij 

dat heel fijn vinden. Tot op heden hebben 13 ouders voor in de ochtend en 7 ouders voor in de 

middag, maar wij kunnen veel meer hulp gebruiken!  

 

Er is een pauze van 11.30 uur tot 12.15 uur. Wanneer u alleen een dagdeel beschikbaar bent (van 

9.30 - 11.30 uur of van 12.15  -14.15 uur) dan zijn wij ook heel blij met uw hulp. U kunt zich 

aanmelden door een mail te sturen naar Lonneke (lvheun@klippeholm.nl) onder vermelding van uw 

naam, de naam van uw kind en de groep waarin uw kind zit. 

 

Themaweek ‘Groen’ 
In de week van 13 t/m 17 maart staat de school in het 
teken van GROEN en duurzaamheid. 
Wij zullen deze week allerlei activiteiten doen rondom dit 
thema, school breed en in de klas. 
 
Op maandag 13 maart openen wij dit thema met de 
Klippeholm warme truien dag.  

Deze dag zal de verwarming niet aangaan. Dus trek een warme trui of onesie aan. 
 
De groepen 5 t/m 8 zullen maandag 13 maart in de middag de buurt opschonen. Hiervoor hebben zij 
(tuin)handschoenen nodig. Bij deze het verzoek om deze aan uw kind mee te geven.  
 
Het lijkt ons heel leuk om de school (letterlijk) wat groener te maken.  
Hiervoor zoeken wij ouders die op woensdag 8 maart om 12.30 uur de school (Klippeholm en Klip 2) 
duurzaam willen versieren. Kinderen zijn ook welkom om te komen helpen. U kunt zich opgeven 
door een mail te sturen naar: kgoemans@klippeholm.nl 
 
Heeft u thuis nog kosteloos en schoon materiaal liggen zoals doosjes, wc rollen, doppen, flesjes, 
keukenrollen, boterbakjes etc. Kortom, al het materiaal wat normaal in de papier en/of in de 
plasticbak verdwijnt. Dan kunt u dit vóór maandag 20 maart inleveren in de groep van uw kind.  
 
Heeft u naast het kosteloze materiaal ook nog planten, stekjes of moestuintjes over? Dan ontvangen 
wij deze graag op dinsdag 14 maart in de groep van uw kind. Planten zien wij graag tegemoet in een 
dichte pot. Bij voorbaat dank.  
 

Techniek dag  
Woensdag 22 maart hebben we op school de jaarlijkse techniek dag. 
Deze Techniek dag staat in het teken van kosteloos materiaal. 
 
Graag nodigen wij iedereen uit om te komen kijken wat de leerlingen allemaal 
hebben gecreëerd. Het kijkmoment is tussen 12.00 - 12.30 uur.  
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Update avondvierdaagse 
Met veel plezier en trots kunnen we u mededelen dat Klippeholm mee gaat lopen met de (enige) 
avondvierdaagse in Hoofddorp. Dit is de avondvierdaagse in de wijk Floriande. De avondvierdaagse 
wordt georganiseerd door avond4daagse Floriande en zal van 20 t/m 23 juni 2023 plaatsvinden. Een 
voorwaarde om mee te kunnen doen was het aanleveren van een penningmeester voor de Stichting 
die de avond4daagse organiseert. Hiervoor heeft op 19 januari een oproep in de PaperKlip gestaan. 
Julia Driehuis, onze collega en ouder van 3 leerlingen bij ons op school, heeft aangegeven deze taak 
op zich te willen nemen. Hier zijn we haar erg dankbaar voor. Verdere informatie volgt nog maar 
vergeet niet de datum vast te noteren in uw agenda!  

 
De stichting avond4daagse Floriande is nog op zoek naar sponsoren. Meer informatie hierover kunt 
u lezen in de bijlage. 
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Bijlagen 

Bijlage 1 Avond4daagse Floriande – Sponsoren gezocht  
Bijlage 2 Team Sportservice Activiteiten Voorjaarsvakantie Jungle Sport  
Bijlage 3 Team Sportservice Activiteiten Voorjaarsvakantie Glow Sports  
 
 
 

Hieronder vindt u het vakantierooster voor het schooljaar 2022-2023 

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):  
24 februari 2023 
20 maart 2023 

30 mei 2023 
12 juni 2023 

Op 21 juli 2023 zijn we om 12.00 uur uit.  

 

 


