17 februari 2022

Van Juf Suzanne
Fijn dat je er bent!
Beste ouders,
Bijgevoegd een brief van Meer Primair naar aanleiding van de aankomende versoepelingen, graag
hiervoor uw aandacht. Voor Klippeholm betekent het dat wij, vanaf de voorjaarsvakantie, teruggaan
naar de situatie van vóór de herfstvakantie. In overleg met de leerkracht(en) kunnen gesprekken
weer live op school plaatsvinden als dat gewenst is. Het halen en brengen houden we nog wel even
buiten. Ook mogen de mondkapjes af en mogen we weer groep doorbrekend gaan werken.
Zoals ik eerder schreef hebben we geweldige verworvenheden zoals de zelfstandigheid van onze
leerlingen en het op tijd beginnen van de lessen. Daarnaast vraagt het kabinet ons ook om gefaseerd
te werk te gaan. De weken na de voorjaarsvakantie zullen we laten weten hoe we nog meer
'terugkomen in de school' voor ouders zullen organiseren en per wanneer. Alvast hartelijk dank voor
het begrip en geduld.
Meteen na de vakantie staat op dinsdag Carnaval gepland! Deze Katholieke viering is altijd een groot
feest op Klippeholm. Vorig jaar moesten we de jaarlijkse kermis missen door Corona. De
voorbereiding kost zo veel tijd, dat we ook dit jaar hebben gekozen voor de versie in de groep.
Simpelweg omdat we niet wisten welke maatregelen nog golden. Verderop meer informatie, het kan
zijn dat we die dag wel wat kleine aanpassingen doen. Aangezien we cohorten los kunnen laten per
maandag 28 februari. Dit betekent verder niks voor u en anders laten wij dat weten via Parro.
Ook in deze PaperKlip, terug van weggeweest: Klippeholm in ontwikkeling. Juf Susanne en Juf José
vertellen iets over onze NEXO-groep.
Terwijl ik dit schrijf, waait het behoorlijk hard. Het is kenmerkend voor de afgelopen periode:
onstuimig. Ik gun iedereen even rust, de gezinnen thuis en het team. Dat we maar een prettige
vakantie mogen hebben en vanaf maart de zon letterlijk en figuurlijk weer gaat schijnen 🙂.
Gezondheid gewenst en met vriendelijke groet,
Suzanne Hellings
Directeur RKBS Klippeholm
directie@klippeholm.nl
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Carnaval
Op 1 maart zal er Carnaval op school gevierd worden onder schooltijd, in
tegenstelling tot de informatie die in de jaarkalender staat. De kinderen
zijn dus gewoon om 14.15 uur vrij.
I.v.m. corona en rekening houdend met de huidige maatregelen, zal het
feest helaas ook dit jaar anders verlopen.
De kinderen mogen verkleed komen. Er mag een gezelschapsspel van huis mee worden genomen
om in de eigen klas te spelen. Ook geeft de Oudervereniging iedere klas een eigen gekozen
groepscadeau. Heel erg leuk, alvast hartstikke bedankt!
Daarnaast zorgt de oudervereniging voor lekkernij in de middag; limonade en popcorn.
Het meenemen van eten en drinken voor de ochtend en tussen de middag vanaf thuis blijft zoals
altijd.

Eerste communie
Op zondag 12 juni 2022 vindt de eerste communie plaats in de Johannes de Doper kerk te
Hoofddorp. Geldt dit ook voor uw kind? Wilt u dit dan (uiterlijk maandag 7 maart) laten weten aan
de leerkracht van uw kind zodat Klippeholm hier ook aandacht aan kan besteden? Alvast bedankt!

Klippeholm in ontwikkeling
Specialisten meer- en hoogbegaafdheid
Susanne Vrolijk en José van Wissen van Veen
Op Klippeholm streven wij ernaar passend onderwijs voor ieder kind te verzorgen. Vanuit ons
specialisme richten wij ons in het bijzonder op de leerlingen die bovengemiddelde prestaties kunnen
leveren; de kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong en de meer- en hoogbegaafde leerlingen.
Naast de aandacht in de klas voor deze leerlingen, werken we ook met de Nexø groep, waarin deze
kinderen elkaar ontmoeten. (Nexø is een stad op het Deense eiland Bornholm in de Oostzee. De stad
staat bekend om zijn grote verscheidenheid aan ambachten/talenten). Om de week komen deze
leerlingen in groepjes, ingedeeld per leerjaar, bij elkaar met als doel:
- Het verder ontwikkelen van sociale vaardigheden
- Contact met ontwikkelingsgenoten
- Hun leer/studievaardigheden leren toepassen op verrijkingsstof
- Communicatieve vaardigheden oefenen/aanleren
- Creativiteit stimuleren
Zij werken in groepsverband aan allerlei projecten, waarbij leren samenwerken en plannen centraal
staan en waar de leerlingen worden uitgedaagd door de leerstof en de opdrachten.
Susanne verzorgt de Nexø lessen aan de groepen 1/2 en José aan de groepen 3 t/m 8. Naast het
geven van de lessen coördineren wij de screening. Er wordt nauw samengewerkt met de Ib-er,
specialist Jonge kind en reken- en taalspecialist bij het aanschaffen van nieuwe leermiddelen en het
invullen van het lesaanbod voor deze leerlingen in de groepen.

Team Sportservice Haarlemmermeer - activiteiten voorjaarsvakantie
Indoor Snowball Fight - groepen 3 t/m 8
Doe deze voorjaarsvakantie mee met Indoor Snowball fight! Er is nog geen sneeuw gevallen buiten,
maar bij ons kun je vast je sneeuwbal skills oefenen! Verstop je, verzamel sneeuwballen, ren het
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veld in en gooi je tegenstander af, wij hebben er zin in!
Wondere Winter Wereld - voor 2 t/m 6 jaar
Is jouw kind even helemaal klaar met binnen zitten en is hij of zij wel toe aan even lekker bewegen in
een winters speelparadijs? Tijdens de voorjaarsvakantie toveren we de gymzalen om tot
speelplekken waar de kinderen kunnen schieten, zwaaien, schommelen, mikken en nog veel meer!
Aanmelden kan via deze link. Je leest er meer over op onze website.

Sport- en cultuuraanbod Haarlemmermeer
Ken jij Sjors Sportief nog?
Samen met deze vrolijke vriend kun je kennis maken met het
sport- en cultuuraanbod in de Haarlemmermeer. Ook in het
voorjaar kun je weer van alles proberen. Wat dacht je van
beeball, zwemmen, roeien of hockey?
Schrijf je in via deze link en kom lekker in beweging. Je mag zoveel activiteiten uitkiezen als je zelf
wilt en de meeste zijn nog gratis ook. Zien we jou dit voorjaar ergens op het veld, in de sportzaal of
in het zwembad?

Bijlagen
Brief aan de ouders en/of verzorgers
Activiteiten voorjaarsvakantie Informatieboerderij Zorgvrij Spaarnwoude
Jongerenactiviteit Glow Sports 12 t/m 18 jaar

Hieronder vindt u het vakantierooster voor het schooljaar 2021-2022

Voorjaarsvakantie 19.02.2022 t/m 27.02.2022
Goede vrijdag 15.04.2022
Pasen 16.04.2022 t/m 18.04.2022
Koningsdag 27.04.2022
Meivakantie 23.04.2022 t/m 08.05.2022
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):
18 februari 2022
24 maart 2022
7 en 13 juni 2022
Op 15 juli zijn we om 12.00 uur uit.
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