21 april 2022

Van Juf Suzanne
Fijn dat je er bent!
Beste ouders,
Wat een prachtig Paasweekend hebben we achter de rug! Ik hoop dat iedereen genoten heeft van
het mooie weer en 'bij elkaar zijn'. Afgelopen donderdag hadden we op school het Paasontbijt, het
was geweldig. De oudervereniging had voor de hele school lekker eten en drinken verzorgd. Alle
leerlingen zaten (net als tijdens ons 40-jarig bestaan) in de gangen en aula van Klippeholm 1. Veel
dank aan de OV en alle hulpouders, we hebben ervan genoten. Later op de ochtend hebben we in de
aula de Paasviering gehouden, ook weer met alle leerlingen. Heel bijzonder, dat was namelijk een
hele tijd geleden, dus ook wel weer even wennen. Al met al is het een fijne Witte donderdag
geweest.
Het is bijna meivakantie, maar morgen is nog de sportdag voor groep 1-2 en de beweegdag voor de
hele school in het kader van de Koningsspelen. Verderop meer informatie.
Zoals ik al eerder vertelde zouden we het brengen/halen na de meivakantie wat willen aanpassen.
Op dit moment brengen alle ouders tot de ingang. Het zorgt ervoor dat leerlingen zelfstandig naar
binnen gaan, hun jas/tas ophangen en beker/bakje in de kast zetten. Daarnaast begint de school
stipt om 8.30u en heerst er rust terwijl wij de schooldag starten. Dit willen we uiteraard behouden,
maar we snappen ook dat het leuk is om eens mee de klas in te lopen om een kijkje te nemen. We
willen voorstellen in de groepen 1 t/m 4 dat u per week maximaal 2x zelf bekijkt wanneer u mee
naar binnen loopt met uw kind. Mocht het nu erg druk zijn, kies dan een ander moment, wellicht
ook in overleg met uw zoon of dochter. Het is uiteraard niet verplicht, de keuze is aan u. In de
groepen 5 t/m 8 kunt u ook een keertje meelopen in de ochtend of in de middag om een kijkje
nemen. Hier maken we vooraf geen afspraken over en vertrouwen erop dat dit soepel en natuurlijk
verloopt.
Alvast een fijne vakantie gewenst en met vriendelijke groet,
Suzanne Hellings
Directeur RKBS Klippeholm
directie@klippeholm.nl

Klippeholm in ontwikkeling: Onderwijsteam Coördinator
(Juf Wendy W, juf Barbara, juf Julia en juf Mariëlle)
Zoals al in eerdere PaperKlips naar voren is gekomen, werken we op Klippeholm met een
specialistenteam. De Onderwijsteam Coördinatoren zijn onderdeel van het specialistenteam en
lichten graag hun rol binnen de school verder toe.
Klippeholm is onderverdeeld in vier onderwijsteams met een coördinator: groep 1-2 (juf Wendy W.),
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groep 3-4 (juf Mariëlle), groep 5-6 (juf Barbara) en groep 7-8 (juf Julia).
De coördinatoren hebben binnen de school, zoals de naam al doet vermoeden, vooral een
organisatorische taak. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor collega's binnen het onderwijsteam,
maar dragen ook zorg voor afstemming tussen de onderwijsteams en het bewaken van doorlopende
lijn binnen de school. Denk hierbij aan allerlei organisatorische zaken, zoals roosters en planningen,
jaarbestelling van benodigde materialen, voorbereiden van overleggen binnen het onderwijsteam en
onderwijsinhoudelijke taken. Maar ook beleid en afspraken opstellen, borgen en evalueren krijgt
aandacht.
Samen met juf Margreet (Intern Begeleider) en juf Suzanne (Directeur) vormen wij het Management
Team van Klippeholm en hebben wij wekelijks overleg waarin o.a. bovenstaande onderwerpen aan
bod komen.

Koningspelen
Op vrijdag 22 april worden de Koningspelen door het hele land gehouden. Als Klippeholm hebben
we een eigen beweegdag in elkaar gezet. Voor deze dag gelden de normale schooltijden. Alle
leerlingen mogen deze dag in het oranje naar school komen.
We starten de dag om 8.30 uur met een gezamenlijke warming-up met de Koningsdans Kinderen
voor Kinderen - FitTop10 (Officiële Koningsspelen clip). Leuk om ook thuis te oefenen met uw
zoon/dochter!
Daarna zullen de groepen 1 en 2 onder begeleiding van de leerlingen van groep 8 hun jaarlijkse
sportdag op het veld naast de school hebben. Meer informatie hierover volgt via Parro.
De leerlingen van de andere groepen hebben een normale schooldag maar gaan bij ieder vak iets
met bewegen doen. Op naar een dynamische schooldag.

Sponsorloop
Ter afsluiting van de sportdag op 24 juni vindt de sponsoractiviteit plaats. Zie voor meer informatie
de bijlage.

Bijlagen
Meivakantie activiteiten van Team Sportservice
Brief aankondiging sponsorloop 2022

Hieronder vindt u het vakantierooster voor het schooljaar 2021-2022
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):
7 en 13 juni 2022
Op 15 juli zijn we om 12.00 uur uit.
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