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17 november 2022 

Van Juf Suzanne  
Fijn dat je er bent! 

Beste ouders, 
 
Wist u dat... Wij op school een oudervereniging (OV) en MR (medezeggenschapsraad) hebben? 
In de bijlages stellen zij zich graag aan u voor. Als school zijn we hier hartstikke blij mee, onmisbaar 
tijdens onze festiviteiten, maar ook voor het adviseren en vaststellen van beleidszaken. Met de OV 
zetten we dit jaar in op een goede verbinding met elkaar na de pittige Corona jaren. Ontzettend fijn 
dat we alweer zo veel momenten van hulp en overleg met elkaar in de school hebben gehad. De MR 
zal o.a. een klankbord worden voor het team tijdens het maken van ons nieuwe schoolplan. 
Vooral nu dank aan de (OV-)ouders, die de school in de sfeer hebben gebracht voor het 
Sinterklaasfeest. Het ziet er geweldig, gezellig uit!  

Verderop een oproepje voor de kerstperiode, neem snel een kijkje 🙂. 
 
Ik heb het er vaker over, er is zo veel talent op onze school. Zo was er gisteren een heuse première 
van een film waar een aantal van onze leerlingen in schittert. Deze is gemaakt na schooltijd met 
WDO movies, waarvoor wij ons gebouw beschikbaar stellen, zo ook weer dit jaar. Hopelijk kunnen 
we de film snel bekijken en volgende keer misschien een interview met onze filmsterren (als ze het 

natuurlijk niet te druk hebben met handtekeningen uitdelen 😉). 
 
Ook bijgevoegd de Jaarbijlage. Op onze website staat onze schoolgids, deze Jaarbijlage is een 
toevoeging betreft dit schooljaar. Via Meer Primair kwam er een aanpassing voor de tekst over de 
ouderbijdrage. Hier moesten wij even op wachten, vandaar dat de bijlage later is, dan dat u van ons 
gewend bent. 
 
Denkt u aan maximaal twee keer per week brengen in de klas per week? En wellicht goed om wat 
eerder van huis te vertrekken als het slecht weer is, zodat wij wel op tijd om 8.30u kunnen starten.  
Alvast bedankt! 
 
Dag hoor! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Suzanne Hellings 
Directeur RKBS Klippeholm 
directie@klippeholm.nl 
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Sinterklaas op school 
Op maandag 5 december staat het Sinterklaasfeest gepland. Alle kinderen 
worden om 8.20 uur (!) in hun eigen klas verwacht met hun jassen aan. 
Het zou fijn zijn als ouders zo snel mogelijk de school willen verlaten, zodat 
er op tijd kan worden begonnen met het programma. We ontvangen 
Sinterklaas buiten. Wij vragen ouders op gepaste afstand mee te kijken 
naar de aankomst, achter het opgehangen afzetlint. De normale 
schooltijden worden gehanteerd.  
 

Alle kinderen hoeven deze dag geen eten en drinken mee te nemen voor de kleine ochtendpauze. 
De Oudervereniging zorgt voor lekkernij. Wel graag eigen lunch en drinken meenemen voor de 
middagpauze.  

Dinsdag 6 december mogen de kinderen één cadeautje mee naar school nemen om over te 
vertellen. 

Sint in de bovenbouw (Groepen 5 t/m 8) 
In de aanloop naar het Sinterklaasfeest toe, zijn er door leerlingen inmiddels al lootjes getrokken ter 
voorbereiding op het bedenken en het maken van een surprise.   
 
De leerlingen zetten de naam van het kind waar de surprise voor bedoeld is op de envelop met het 
gedicht. De envelop plak je met een plakbandje aan de surprise.  
Probeer het gedichtje langer dan 4 regels te maken, voor degene die het gedicht krijgt wel zo 

leuk. Het gedicht eindigt met Groetjes van Sint en Piet. 😉 

 
Het budget voor een cadeautje is rond de 4.50 euro. De kinderen maken de surprises zelf, niet de 
ouders. A.u.b. geen kleine papiertjes, snippers en viezigheid in de surprise.   

De surprises worden op vrijdagochtend 2 december meegenomen naar school. Vanaf 14.15 uur is er 
gelegenheid om in de groepen 5 t/m 8 naar de surprises te kijken. 

Oproep Kerstfeest  
Heeft u een goede, bruikbare kunstkerstboom met standaard en 
kerstversiering voor in de kerstboom die u niet meer gaat gebruiken en 
waarvoor u nog geen goede bestemming heeft gevonden, dan houden wij 
ons graag aanbevolen. Wij zijn er als school heel erg blij mee en dan kunnen 
wij de school weer mooi versieren. Wij verzoeken u de benodigdheden mee 
te geven aan uw kind(eren) waarna het aan de leerkracht gegeven kan 
worden.  
 
Op woensdagmiddag 7 december om 12.30 worden beide locaties van 

Klippeholm feestelijk versierd ter voorbereiding op de Kerstviering. Aangezien het versieren veel 
werk is, kunnen wij uw hulp goed gebruiken.    
 
Vindt u dit leuk en steekt u graag uw handen uit de mouwen, dan willen wij u verzoeken om u op te 

geven bij Laure (eventmedewerker) via events@klippeholm.nl  
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Bijlagen 

Bijlage 1 Oudervereniging Klippeholm  
Bijlage 2 MR Klippeholm  
Bijlage 3 Flyer Lerende Hersenen 
Bijlage 4 Informatiebrief en toestemmingsformulier ouders lerende brein 
Bijlage 5 Jaarbijlage 2022-2023 
 
 
 
 

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.  

 

 


