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23 juni 2022 

Van Juf Suzanne 
Fijn dat je er bent! 

Beste ouders, 
 
Morgen is de sportdag, fijn dat zo veel ouders zich hebben aangemeld om te helpen, we hebben er 
zin in! Ik heb van een aantal ouders de vraag gekregen waarom de eindtijd afwijkt van de normale 
schooltijd. In de ouderkalender heeft gestaan dat de schooltijden af kunnen wijken, maar 
desalniettemin wordt het als onprettig ervaren. Wij zullen bekijken hoe we dit wellicht anders 
kunnen communiceren. De reden is vooral, dat in onze ogen de sportdag zo lang genoeg duurt. 
Alvast bedankt voor het begrip. 
De Jumbo trakteert ons op de sportdag op iets verfrissends, dank oudervereniging voor de 

organisatie 🙂! 
 
Al een aantal jaar bekijken we welke dag we met de hele school 'Klippeholm'-dag zullen vieren. Dit 
jaar zal dat zijn op de laatste donderdag, 14 juli. In de ochtend zullen alle onderwijsteams gezellige 
activiteiten doen, meer daarover in de eigen Parro. In de middag spelen we met alle leerlingen het 
'Transferspel'. Een traditie op Klippeholm, die de afgelopen twee jaar niet door kon gaan. In de 
volgende PaperKlip zullen we uitleggen wat we gaan doen, van u wordt niks verwacht. Groep 8 heeft 
tijdens dit spel een belangrijke rol, na de activiteit zullen we afscheid nemen van onze oudste 
leerlingen. 
De 'groep achters' zijn overigens hard aan het oefenen voor hun eindmusical. In de aula krijgen we 
geweldige hulp van creatieve ouders voor het decor. Neem eens een kijkje zou ik zeggen. 
 
Zijn er nog broertjes/zusjes, die aankomend schooljaar vier jaar worden? Wees welkom om een 
inschrijfformulier te halen  halen.  
 
Een fijne sportdag en alvast een fijne schoolreis gewenst. Bedankt aan iedereen die zich hier voor 
inzet. 
 
Een zonnige groet, 
 
Suzanne Hellings 
Directeur RKBS Klippeholm 
directie@klippeholm.nl 
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Schoolreis  
Maandag 4 juli gaan we met de hele school op schoolreis.  

De groepen 1 en 2 gaan naar Speelpark Oud Valkeveen. De groepen 3 en 4 gaan 
naar Plaswijckpark. De groepen 5 en 6 gaan naar Duinrell. De groepen 7 en 8 gaan 
naar Walibi.  

De bussen vertrekken en arriveren op dezelfde plek. De bussen voor de groepen 1 
en 2 en de groepen 3 en 4 vertrekken vanaf het Skagerrak. De bussen voor groep 5 
en 6 vertrekken bij het Woonzorgcentrum Bornholm en de groepen 7 en 8 

vertrekken vanaf de busbaan aan de Van Heuven Goedhartlaan. 
 
De leerlingen worden om 8.30 uur op school verwacht. De bussen vertrekken om 9.00 uur. 
 
Let op: iedere bouw heeft andere aankomsttijden op school.  
De groepen 1 en 2 komen om 16.00 uur aan op school. 
De groepen 3 en 4 komen om 16.15 uur aan op school.  
De groepen 5 en 6 komen om 16.30 uur aan op school.  
De groepen 7 en 8 komen om 16.45 uur aan op school.  
 
Denk even aan de volgende punten:  
 
* Zorg dat je op tijd op school bent. De bus vertrekt op tijd.  
* Neem geen geld mee. Je verliest het snel en je hebt geen tijd om iets te kopen.  
* Leerlingen nemen geen telefoon mee! Het zou zonde zijn als hij nat zou worden of kwijt zou raken. 
* Neem niet te veel snoep mee. Niets is vervelender om tijdens een schoolreisje misselijk en ziek te 
worden.  
* Neem geen kauwgom en lolly’s mee!  
* Houd er rekening mee dat het snoep binnen het groepje eerlijk verdeeld wordt.  
* In de bus eten/drinken we niet.  
* Neem genoeg pakjes drinken mee. Zorg eventueel voor een flesje, zodat je dit later kunt vullen 
met water.  
* Zorg voor een eigen lunchpakketje.  
* Je moet zelf je tas dragen, dus neem een gemakkelijk dragende rugtas mee. Geen plastic zak of 
    een tas met touwtjes eraan. 
* Bij somber weer is regenkleding geen overbodige luxe.  
* Bij mooi weer is het handig om zonnebrand mee te nemen. Smeer je eventueel thuis vast goed in.  
* Trek gemakkelijke schoenen aan, want je loopt de hele dag en een blaar heb je zo.  
* En tenslotte: neem je goede humeur mee! Dat is wel zo gezellig. 

                                                    
Picknickfestival Holmtuin 
De Holmtuin bestaat bijna 1 jaar! Dit willen wij graag samen met jullie 
vieren met een Picknickfestival op zaterdag 25 juni vanaf 11:00 tot 17:00 
uur. Het programma bestaat uit een goochelaar, prinsessen en misschien 
zelfs een bezoek van de brandweer. Natuurlijk is er ook gedacht aan muziek. 
Het programma verschijnt maandag op onze Facebookpagina De Holmtuin. 
Nemen jullie je picknickkleedje, wat lekkers en mooi weer mee? Zie ook de 
flyer in de bijlage.  
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Stap je Fit – Team Sportservice 
Haarlemmermeer 
Begin juni hebben de groepen 5 en 6 van zeven 
regionale basisscholen een week lang (extra) 
beweeguitdaging gehad, met behulp van 
stappentellers. Tijdens deze week is het doel om 
kinderen op een plezierige manier extra in beweging 
te krijgen, het bewegend naar school gaan te 
stimuleren en kinderen zoveel mogelijk stappen 

laten zetten.  Dit is een project om jongeren op gezond gewicht te brengen (JOGG). 
Team Sportservice,  die ook de pauzesport op de Klippeholm verzorgt,  heeft in samenwerking met 
zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid  deze stappenteller horloges bij de kinderen afgegeven met als 
voorwaarde om heel veel stappen te maken. 
En….dat hebben ze massaal gedaan! Maar liefst 5.202.994 stappen zijn er gezet. 
Door dit grote aantal stappen mogen ze dan ook 2 vouchers ontvangen om voor een dag 2 
smoothiebikes op school te gebruiken.  Zo kunnen ze door te fietsen hun eigen fruit smoothie 
maken.   

 

Pier K- Hoofddorp aan Zee 
Gerrit Blauw, docent beeldende vorming via Pier K geeft les op Klippeholm. Daarnaast organiseert hij 

ook een maak-festivalletje in de buitenlucht: ‘Hoofddorp aan Zee’. 40 kinderen kunnen 4 dagen lang 

kunst maken, dansen, muziek maken, buiten spelen en plezier maken. Met behulp van vakdocenten, 

coaches en vrijwilligers maken we er een mooie week van. Er wordt extra aandacht besteedt aan het 

bereiken van kinderen die niet of kort op vakantie kunnen maar verwelkomen iedereen tussen de 8-

12 jaar. Deze info staat ook op de bijgevoegde flyer. 

 

Gevonden voorwerpen   
Mocht u voorwerpen van uw kind missen, dan kunt op dinsdag 28 juni en op 
donderdag 30 juni langskomen om 13.45 tot 14.10 uur. Op de tribune zullen 
de spullen worden neergelegd.   

  
 

 

 

Klippeholm in ontwikkeling 

Rekenspecialist  
Juf Julia (tevens leerkracht groep 8 en Onderwijsteam Coördinator) 
In de Staat van het Onderwijs 2021 is te lezen dat uit verschillende onderzoeken blijkt dat het 

rekenonderwijs in Nederland de laatste jaren redelijk stabiel is gebleven. Het niveau van leerlingen 

laat slechts lichte schommelingen zien. Een aandachtspunt is het aantal leerlingen dat het 

streefniveau behaalt aan het eind van de basisschool. Inhoudelijk bereidt dit niveau leerlingen voor 

op de meer abstractere wiskunde in hun vervolgonderwijs en is het wenselijk dat in ieder geval 

leerlingen met een uitstroom van vmbo-t of hoger dit niveau eind groep 8 beheersen. 
 

Door de aanschaf van Wereld in Getallen 5, waar wij sinds dit schooljaar mee werken, hebben wij op 

Klippeholm een nieuwe methode in huis die hier beter op inspeelt. Tot en met groep 5 werken alle 

leerlingen uit hetzelfde basisboek, maar hierbinnen is wel differentiatie mogelijk. Vanaf groep 6 

werken leerlingen aan doelen op het fundamentele of streefniveau en vanaf groep 7 worden zij hier 

ook op getoetst. Voor leerlingen die meer nodig hebben, zowel in herhaling als uitdaging, hebben 

wij de bijbehorende methodes Rekenroute en RekenXL.  
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De afgelopen jaren kijken we op Klippeholm steeds meer naar de mogelijkheden om leerlingen op 

hun eigen niveau te laten werken en zo zijn er ook leerlingen die in een ander leerjaar rekenen. 
 Soms is het nodig om bij (deze) leerlingen een onderzoek af te nemen, zodat goed inzichtelijk wordt 

waar en hoe zij functioneren binnen de verschillende leerlijnen van het rekenonderwijs. Als 

specialist neem ik deze onderzoeken af en bespreek de resultaten hiervan met de betreffende 

leerkracht en eventueel onze Intern Begeleider. 

 

Mededeling van de MR 
Elk MR lid wordt gekozen voor een termijn van 3 jaar. Deze termijn kan eenmalig worden verlengd, 
een MR lid kan dus maximaal 6 jaar deelnemen aan de MR. Met de huidige MR bezetting zou dit 
betekenen dat er het komende schooljaar twee ouders uit de MR zouden moeten. Om de 
continuïteit te waarborgen is besloten dat 1 van deze ouders er nog niet het komende schooljaar 
uitgaat maar in schooljaar 2023-2024.  
 
Ik, (Fleur Weerd) heb er inmiddels een termijn van 3 jaar op zitten in de MR. Hierbij wil ik andere 
ouders de kans geven zich aan te melden voor de MR. Als meerdere ouders zich aanmelden, zal er 
een verkiezingsronde volgen. Indien er geen animo is, zet ik mijn deelname aan de MR graag voor de 
komende 3 jaar voort.  
 
Wanneer je plaats wilt nemen in de MR laat dit dan weten door middel van het sturen van een korte 
motivatie. Dit kan via: mr@klippeholm.nl  
Graag voor 30 juni.  
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Bijlagen 

Pier K – Hoofddorp aan Zee 2022 

 

Hieronder vindt u het vakantierooster voor het schooljaar 2021-2022  

Zomervakantie 16.07.2022 t/m 28.08.2022 

Studie -en didactische dagen (leerlingen vrij):  
Op 15 juli zijn we om 12.00 uur uit. 

 


