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20 januari 2022 

Van Juf Suzanne 
Fijn dat je er bent! 

Beste ouders, 

 
Een nieuw kalenderjaar, 2022! Ik hoop op een korte weg naar versoepelingen waarin we de tweede 
helft van dit schooljaar meer op school kunnen zijn en doen. En dan graag samen, leerlingen uit 
verschillende groepen bij elkaar, ouders in de school en teamleden die in dezelfde ruimte kunnen 

samenwerken. Het is een wens en hoop, maar ik denk het glas graag halfvol 😉. 

 
Hoeveel hoop ik ook heb, ik kan er niet om heen dat ik gisteren constateerde dat 25% van onze 
leerlingen op dit moment in quarantaine zit. De afgelopen dagen zijn drie groepen in quarantaine 
gegaan door meer dan twee besmettingen, met als gevolg ook broertjes en zusjes in andere klassen. 
Daarnaast ook een positief geteste collega en meerderde teamleden uit voorzorg thuis door 
huisgenoten. Het is niet anders. Ik heb bewondering voor alle gezinnen en het team, wat wordt er 
een flexibiliteit getoond. Daarnaast begrijp ik ook dat er verschillende meningen zijn over de 
maatregelen en hoe daar mee om te gaan. Tot nu toe heb ik gelukkig respectvolle gesprekken met 
wederzijds begrip. Dat is mijn volgende hoop, dat we respect en begrip voor elkaar blijven houden. 
 
Beterschap, sterkte en gezondheid gewenst voor iedereen! 
 
Een hoopvolle groet, 
 
Suzanne Hellings 
Directeur RKBS Klippeholm 
directie@klippeholm.nl 
 

Even voorstellen... 
Hallo! Ik ben Lilian, 41 jaar en ik ben sinds kort vijf dagen per week werkzaam 
als onderwijsassistent op Klippeholm.  
 
Ik woon samen met mijn vriend, zijn twee kinderen en twee katten in 
Leiderdorp en in mijn vrije tijd speel ik graag tennis en golf. Ik houd enorm veel 
van dieren en kinderen, omdat zij zo puur zijn.  
 
Ook luister ik veel naar allerlei soorten muziek en hecht ik veel waarde aan het 
samenzijn met vrienden en familie. Reizen is mijn grootste passie, vooral naar 
plekken met veel geschiedenis of ongerepte natuur. 

 
Ik heb enorm veel zin om iedereen te mogen leren kennen en te mogen helpen.  
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Bijlagen 
GGD Kennemerland Corona nieuwsbrief voor ouders  
Beslisboom 0 jaar t/m groep 8  
De Bibliotheek op school - Nationale Voorleesdagen 2022 
 
Cursus – Minder Piekeren 
Vandaag de dag zorgt de corona pandemie voor beperkende maatregelen en daardoor zitten we ook 
meer thuis. Cliënten die belast zijn met psychische problemen of veel stress ervaren kunnen 
daardoor nog meer gaan piekeren of kopzorgen hebben. 
  
Zodoende biedt Prezens vanaf 7 maart de korte praktische cursus Minder Piekeren aan. In deze 
cursus, van 5 online bijeenkomsten, krijgen deelnemers handvatten om deze kopzorgen en het 
gepieker het 'hoofd' te bieden. Hoe stop je terugkerende gedachten en bouw je rust in voor jezelf. 
  
De cursus is bedoeld voor inwoners van de gemeente Haarlemmermeer en deelname is gratis. De 
cursus is online.  
 
 
 
 
 
 
 

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):  
9 en 18 februari 2022 

24 maart 2022 

7 en 13 juni 2022 

Op 15 juli zijn we om 12.00 uur uit. 
 
 
 
 
 
 
 


