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19 januari 2023 

Van Juf Suzanne  
Fijn dat je er bent! 

Beste ouders,  

Deze week dacht ik terug aan een jaar geleden. Wat een wereld van verschil! Maar ja, de wereld ziet 

er ook weer anders uit. Wat me ontzettend opvalt is hoe aanpassend en flexibel leerlingen, ouders 

en teamleden zijn. Met daarbij een open blik en respectvol, hiervoor spreek ik graag mijn 

waardering uit. 

Over waardering gesproken 😉, vandaag is de respons bijna 64% op de tevredenheidspeiling, super! 
Fijn als u, wanneer u dat als gezin nog niet hebt gedaan, even de tijd neemt om deze voor ons in te 
vullen. Voor ons goed om te zien over welke punten u tevreden bent, maar ook waaraan we wellicht 
nog kunnen werken. 
 

Uitkomsten kunnen we mooi meenemen de 
komende periode, wanneer wij aan de slag 
gaan met ons nieuwe schoolplan voor 2023-
2027. Dit loopt vrij gelijk met het 
bovenschoolse proces waarin het strategisch 
beleidsplan voor dezelfde periode voor 
stichting Meer Primair wordt gemaakt. In 
allebei staan de volgende pijlers weer centraal: 
- Het kind in de wereld 
- Waarde(n)vol onderwijs 
- Groei in vakmanschap vanzelfsprekend 

- Dynamische scholen in de Haarlemmermeer 
De komende studiedagen gaan wij hier met het team mee aan de slag, mocht ik iets kunnen delen, 
dan zal ik u in de PaperKlip verder informeren. 
 
Deze periode worden Cito toetsen voor het eerst digitaal afgenomen, best een beetje spannend, 
praktisch en ook wat de uitkomsten zullen zijn. Het scheelt de leerkrachten heel veel nakijkwerk, tijd 
die ze kunnen besteden aan het analyseren van de resultaten. Daarnaast zien we in dit vernieuwde 
systeem (Leerling in beeld) beter of de leerling groeit ten opzichte van zichzelf i.p.v. de gemiddelde 
leerling. Leerling in beeld is aangeschaft van het Nationaal Programma Onderwijs. 
Wij wensen onze leerlingen succes! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Suzanne Hellings 
Directeur RKBS Klippeholm 
directie@klippeholm.nl 
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TommyTomato; Leren over groente en met z’n allen proeven   
Op school leren we zoveel meer dan alleen lezen en rekenen. We vinden het bijvoorbeeld ook 

belangrijk om kinderen te leren over gezond eten. Wie gezond eet, voelt zich goed en dat heeft 

invloed op het verdere leven.   
  
Over wat precies gezond is, zijn de meningen verdeeld. Maar één ding staat vast: groenten zijn 

gezond. Daarom gaan we klassikaal aan de slag met groente. De leerlingen kijken een video die op 

speelse wijze uitlegt wat groenten voor je lichaam doen. (Elke groente heeft zijn eigen superkracht!) 

De leerlingen krijgen daarnaast volgende week een doe-boek mee naar huis, met leuke opdrachten 

om het thema tot leven te brengen. In het doe-boek staat een leuke weeg-challenge voor thuis, doet 

u ook mee? Hierbij het verzoek om de doe-boeken na de thuisopdrachten weer terug mee naar 

school te nemen. Graag uiterlijk op vrijdag 10 februari. 
  
Donderdag 16 februari 2023 gaan we met z’n allen proeven.   
De leerervaring is pas compleet als er ook geproefd wordt. Daarom verzorgt onze partner 

TommyTomato naast het doe-boek ook een warme proeflunch vol groente. De lunch bestaat uit 

pasta met veel groente en wordt door kinderen als lekkerste gerecht van TommyTomato 

beoordeeld.   
  
De lunch wordt bezorgd op donderdag 16 februari 2023 aan de leerlingen die hiervoor zijn 

aangemeld. Meedoen met de proeflunch is dus niet verplicht. Aanmelden kan tot 14 februari 2023 

via deze link.  
  
Belangrijk: Leerlingen die niet zijn aangemeld, krijgen de kans om toch een klein hapje te kunnen 

meeproeven. Kijken of ruiken is ook al goed. Het gaat erom dat we samen ontdekken. Zo doet 

iedereen mee en voorkomen we voedselverspilling.  
  

Wilt u meer weten over TommyTomato? Uw kind heeft vorige week een flyer mee naar huis 

gekregen. Online vindt u meer informatie via deze link.   

 

Nieuwe materialen schoolbibliotheek       

Voor de kerstvakantie heeft de commissie Lezen en Bibliotheek weer mooie, nieuwe materialen 
kunnen aanschaffen voor in de schoolbibliotheek. Er was een 
prachtig budget beschikbaar door de kassabonnenactie van 
boekhandel Stevens in de Kinderboekenweek en de gehouden 
boekenmarkt op school. Het is fijn om met diverse genres de 
boekencollectie op peil te kunnen houden. Denk bijvoorbeeld 
aan mooie informatieboeken, eerste leesboekjes en 
spannende, grappige of waargebeurde verhalen op verschillend 
leesniveau. Op deze manier hebben we voor leerlingen uit alle 
groepen passende boeken kunnen uitzoeken, wat een bijdrage 

levert aan de leesmotivatie en het leesplezier.  
Ook hebben we dankzij de WeCycle actie een mooi boekenpakket ontvangen. Uiteraard hebben 
deze boeken een mooi plekje in onze schoolbibliotheek gekregen. 
 

 
 
 

https://www.tommytomato.nl/voor-ouders/klippeholm/
https://www.tommytomato.nl/voor-ouders/
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Oproep Carnaval 
Op dinsdag 21 februari vieren we Carnaval op school. In de school zullen tientallen activiteiten 
waaronder Oud Hollandse spellen staan opgesteld, waarbij wij u hulp zeker kunnen gebruiken. 
Mocht u het leuk vinden om te komen ondersteunen bij de spellen vanaf 9.30 - 14:15 uur zouden wij 
dat heel fijn vinden. 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 u aanmelden door een mail te sturen naar Lonneke (lvheun@klippeholm.nl) onder 
vermelding van de naam van uw kind en de groep waarin uw kind zit.  
 

Oproep Penningmeester Wandelvereniging  
Beste ouder(s), 

 
Jarenlang heeft wandelvereniging Bornholm onze avondvierdaagse georganiseerd. 
Helaas is de wandelvereninging tijdens de Corona periode opgeheven en stopte daarmee onze 
avondvierdaagse ook. 
 
De enige wandelvereniging die Hoofddorp nog heeft is in Floriande. We hebben contact met deze 
wandelvereniging en mogen aansluiten bij de avondvierdaagse die zij in Floriande organiseren als wij 
een penningmeester leveren voor de wandelvereniging. Vandaar deze oproep.  
 
Heeft u zin en tijd om voor minimaal 3 jaar aan de slag te gaan als pennnigmeester van de 
wandelvereniging en daarmee van cruciaal belang te zijn voor het doorgaan van de avondvierdaagse 
voor Klippeholm?  
De rol van penningmeester is op vrijwillige basis en de tijdsinvestering bedraagt ongeveer 6 
bijeenkomsten in de avond in de periode november t/m mei. 
 
Interesse? Neem dan zo snel mogelijk contact op met wwagenaar@klippeholm.nl voor meer 
informatie. 

 
Gitaarlessen na schooltijd 
Op Klippeholm vinden we het belangrijk dat er ruimte is voor de ontwikkeling van talenten van onze 
leerlingen. Hier werken we onder schooltijd aan met bijvoorbeeld de dramaplus en de sportplusklas. 
Na schooltijd willen we onze school ook graag openstellen voor activiteiten die bijdragen aan het 
ontwikkelen van talent. Het maken van een film met WDO movies is hier een voorbeeld van en we 
zijn blij ook onderstaand bericht met u te kunnen delen omdat we dit een mooie aanvulling vinden 
op hetgeen we al aanbieden. 
 
Mijn naam is Daisy van Beek (23 jaar) en ik geef gitaarles. Ik ben ooit begonnen met het geven van 
privéles, maar ga nu ook op school gitaarles geven. De les zal gegeven worden in groepjes van 4 tot 7 
leerlingen en is beschikbaar voor kinderen vanaf 8 jaar. 
Wilt u uw kind inschrijven voor privé les? Ook dit is mogelijk. Voor meer informatie hierover kunt u 
contact met mij opnemen via de contactgegevens onderaan deze brief.  
 
Hierbij stuur ik informatie over de lessen op school.  
De eerste les is een gratis proefles, waarin de leerlingen en docent elkaar leren kennen en er een 
begin wordt gemaakt met het leren van het eerste lied. Ook is er aan het einde van de les (om 15:00 
uur) ruimte voor vragen van ouders/verzorgers. 
De leerlingen worden om 14:15 uur opgehaald bij Klip 1, bij de hoofdingang. Hierna gaan we 
gezamenlijk naar Klip 2, hier kunnen de leerlingen nog wat eten en drinken. Dit nemen zij van thuis 
mee. Tijdens de gitaarlessen vind ik het belangrijk dat leerlingen zelf kunnen kiezen welke nummers 
zij willen leren. Het zou fijn zijn als leerlingen de eerste les een top 3 hebben van nummers die zij 
willen leren. 

mailto:lvheun@klippeholm.nl
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Na de proefles kan er besloten worden of uw kind deel gaat nemen aan de lessen. 
De laatste les (20 juli) is een voorstelling voor de ouders, maar ook andere familieleden, vrienden, 
vriendinnen, etc zijn van harte welkom. De leerlingen zullen dan laten zien wat zij hebben geleerd. 
 
Praktische informatie: 
- Dag/tijd: donderdag om 14:15-15:15, direct na school  
- Plaats: op school, locatie Klip 2 

- Benodigdheden: gitaar en capo (capo is voor €7 bij mij te koop als deze nog niet in bezit is) 
- Periode lessen: 2 februari t/m 20 juli (21 lessen, waarvan 1 proefles) 
   Tijdens vakanties wordt er geen les gegeven (2 maart, 27 april en 4 mei, 18 mei, ) 
- Gemiste lessen kunnen niet ingehaald worden. Bij afwezigheid van de docent, wordt de les niet in 
rekening gebracht. 
- Prijs: €7,50 per les, dus totaal €150 

   Dit mag in 1x betaald worden of in termijnen van 2x €75 (februari & april)  
- Klippeholm faciliteert alleen de ruimte voor het geven van de lessen. De communicatie rond de 
lessen en de verantwoordelijkheid tijdens de lessen ligt bij Daisy van Beek. 
*Bij inschrijving gaat u akkoord met bovenstaande informatie.  
 
Heeft u interesse?  
Inschrijven kan via daisy.vanbeek@ziggo.nl of via whatsapp (06-42256946) (ook voor vragen kunt u 
mij via deze weg bereiken). Vermeld hierbij a.u.b.: 
- Naam (kind) 
- Leeftijd 

- Groep 

- School 
- Geen / hoeveel ervaring met gitaarspelen 

- Privé les of les op school 
Inschrijven kan t/m dinsdag 31 januari. 
 
Ik kijk er erg naar uit en hoop uw kind tijdens de lessen te zien! 
 
Met muzikale groet, 
Daisy van Beek 
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Bijlage 

Bijlage 1 Peuteropvang Klippeholm Nieuwsbrief  
 
 

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):  
15 februari 2023 (Meer Primair) 

24 februari 2023 
20 maart 2023 

30 mei 2023 
12 juni 2023 

Op 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.  

 

 


