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3. Paasontbijt  
4. Gevonden voorwerpen 
5. Uitnodiging Banenmarkt  
6. Bijlage 1 Banenmarkt Meer Primair  

Bijlage 2 Uitnodiging online ouderavond "Zelfbewust opgroeien met liefde" voor alle 
ouders met kinderen van 4 t/m 12 jaar 
 
 

 

Van Juf Suzanne  
Fijn dat je er bent! 

Beste ouders,  

Boven de PaperKlip en in mijn Parro bericht staat vanaf nu een opsomming van de onderwerpen die 
in de PaperKlip aan bod komen. Hierdoor is terugzoeken waar iets staat makkelijker. 
 
Vorige week was de 'Groene Klippeholm' week. Onze leerlingen gingen na een gezamenlijke opening 
aan de slag met thema's zoals, natuur, duurzaamheid, afval scheiden en bewegen. We bemerkten 
een hoge betrokkenheid en deze week sloot gisteren goed aan bij de Techniek dag met kosteloos 
materiaal: 
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Op mijn telefoon komen alle Parro berichten binnen van alle groepen. Superleuk om bijvoorbeeld 
vorige week de verschillende activiteiten te kunnen volgen. Wat mij opvalt is dat er de laatste tijd 
veel een beroep wordt gedaan op hulp van u als ouders. Dit is niet anders dan 'voor Corona', maar ik 
besef mij dat de wereld er inmiddels wellicht wat anders uit ziet. Soms voelt het als 'veel' waar hulp 
voor wordt gevraagd en van een enkele ouder krijg ik hier ook feedback over terug. Andere ouders 
geven juist aan er heel erg blij mee te zijn, maar iets eerder de vraag zou soms kunnen. Wij zijn ons 
hier inmiddels van bewust en bekijken hoe we volgend schooljaar al in september kunnen delen 
wanneer er per groep hulp nodig is en waarvoor. Mocht u hierover nog iets met mij willen delen, 
laat het gerust weten. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Suzanne Hellings 
Directeur RKBS Klippeholm 
directie@klippeholm.nl 
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Techniek dag  
Gisteren zijn de leerlingen aan de slag gegaan met het kosteloze materiaal dat is ingezameld passend 
bij het 'Groene schooljaar', waarvoor dank.  
  
Er zijn vogelhuisjes, schutkokers, vervoersmiddelen, dieren en insecten gemaakt in de groepen 1 en 
2. De groepen 3 hebben een dorpje gemaakt en een knikkerbanen in de groepen 4.   
De groepen 5 en 6 zijn aan de slag gegaan met een ophaalbrug en grachten. De groepen 7 en 8 
hebben een flitsende, zelfrijdende ballonnenwagen gemaakt.   
  

                     
          Groepen 1 en 2      Groepen 3   
 

                               
                                Groepen 4                                  Groepen 5 en 6 

 

 
Groepen 7 en 8        
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Paasontbijt   
Het Paasfeest is in aantocht. Uiteraard besteden we hier op Klippeholm ook aandacht aan met een 

gezellig paasontbijt op donderdag 6 april. Als ouder bereidt u voor uw 
kind een feestelijk paasontbijt voor en geeft dit mee in een paasdoos 
(formaat schoenendoos) of kleine mand naar school. De paasdoos of 
kleine mand mag versierd worden. Het is fijn als uw kind zelf de 
paasdoos of mand kan dragen.   
Het paasontbijt wordt in de eigen groep genuttigd met de vaste 

leerkracht van uw kind. Wij vragen u om alles kant en klaar mee te geven, zodat het meteen 
genuttigd kan worden.  In de paasdoos of in de kleine mand mag het eten en het bestek 
meegegeven worden.  De oudervereniging zorgt voor het drinken.  
 
Tips om bijvoorbeeld in de paasdoos te doen zijn: paasbrood, een gekookt ei/omelet, een belegd 
broodje, een croissant, een krentenbol en fruit. Een klein chocolade eitje of iets anders zoets mag 
ook maar liever niet teveel. 

 

Kort samengevat:  
• Paasontbijt zelf bereiden en meenemen naar school op donderdag 6 april.   
• Het ontbijt in een paasdoos of mand, die makkelijk te dragen is.  
• Eigen bestek.  
• Eten kant en klaar meegeven.  
 

Gevonden voorwerpen   
Mocht u voorwerpen van uw kind missen, dan kunt op dinsdag 28 maart 

vanaf 14.00 - 14.30 uur en op woensdag 29 maart om 12.15 - 12.45 

langskomen. Op het podium in de aula zullen de spullen worden neergelegd. 

Hierna zal het naar een goed doel worden gebracht.  

 

 
Uitnodiging banenmarkt  

Voor alle onderwijsprofessionals (in spe) organiseert Stichting 
Meer Primair op dinsdag 4 april van 15.30 tot 17.30 uur een 
banenmarkt in Communityschool ‘In de Breedte’ aan de 
Dussenstraat 32 in Hoofddorp. De banenmarkt is voor iedereen 
nu al bevoegd in het onderwijs werkt, nog een opleiding volgt of 
overweegt om vanuit een ander vakgebied het basisonderwijs in 
te stromen en meer wil weten over Meer Primair als werkgever. 
Wilt u bijgevoegde flyer delen in uw netwerk?  
Voor meer informatie en aanmelden zie 
ook: https://www.meerprimair.nl/werken-bij/banenmarkt  

 
 
 
 

 
 
  

 

 

https://www.meerprimair.nl/werken-bij/banenmarkt
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Bijlagen 
Bijlage 1 Banenmarkt Meer Primair  
Bijlage 2 Uitnodiging online ouderavond "Zelfbewust opgroeien met liefde" voor alle ouders met 
kinderen van 4 t/m 12 jaar 
 
 
 
 

Hieronder vindt u het vakantierooster voor het schooljaar 2022-2023 

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):  
30 mei 2023 
12 juni 2023 

Op 21 juli 2023 zijn we om 12.00 uur uit.  

 

 


