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23 september 2021 

Van Juf Suzanne 
Fijn dat je er bent! 

Beste ouders, 
 
Vandaag hadden we bezoek van Sjors Sportief tijdens het pauzemoment, gezellig hoor! 
Wat een prachtige dag afgelopen vrijdag, groep 3 t/m 8 op schoolreis en groep 1/2 een themadag op 
school. Ik zag gezellige foto's voorbijkomen op Parro, hoorde de leukste verhalen toen iedereen de 
bus uit kwam en op school liepen leerlingen en leerkrachten verkleed rond tijdens activiteiten. 
 
Verder heeft groep 6 in diezelfde week een geweldig kamp gehad en dat wens ik groep 7 volgende 
week ook toe. Dank aan allen voor de organisatie en begeleiding. 
In de persconferentie van vorige week heeft u kunnen horen dat er maatregelen veranderen vanaf 
25 september. Voor het basisonderwijs belangrijk, dat bij een enkele besmetting niet meer de hele 
groep in quarantaine hoeft. Mocht er vanuit onze werkgever nog belangrijke informatie beschikbaar 
zijn, dan zal ik dat sturen. 
 
In de jaarkalender staan de startbijeenkomsten gepland, het moment waarop u een kijkje in de klas 
neemt onder schooltijd. Wij bekijken op dit moment hoe en wanneer deze door zullen gaan. 
 
Nog een dringende vraag: wilt u kinderen voor 8.30u alleen telefonisch ziekmelden? Alvast bedankt! 
 
Ook al is de meteorologische herfst begonnen, laten we nog even genieten van het nazomer 
zonnetje. 
 
Gezondheid gewenst en met vriendelijke groet, 
 

Suzanne Hellings 

Directeur RKBS Klippeholm 

 

Themadag kleuters ´Carnaval der dieren´  
Wat hebben de leerlingen en leerkrachten van groep 1/2 een fantastische themadag gehad op 

afgelopen vrijdag. Iedereen had zijn/haar mooiste kleren aan. 

We zijn begonnen met een dansles van juf Linde. Zij geeft sinds dit schooljaar op de 

woensdagochtend dansles aan de kleuters, dus een bekend gezicht voor de kinderen. Op mooie 

klassieke muziek van 'carnaval der dieren' hebben de kinderen sierlijk gedanst als een zwaan en flink 

gestampt als olifanten. 

Na het fruit en drinkmoment in de ochtend, gingen we kijken naar een voorstelling van het 

poppentheater. Het verhaal ging over een 'Ezelsei' en zat vol met grappige en spannende 

momenten. 
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Na de voorstelling hadden de kinderen berentrek en gingen we naar buiten voor een picknick, daar 

konden zij hun zelf meegebrachte fantasielunch nuttigen. We hebben echt alles voorbij zien komen: 

donuts, pannenkoeken, pizza, patat en frikandel, maar ook heerlijke broodjes, croissants en pasta. 

De kinderen hebben gesmuld.  

De leerlingen kregen een ijsje als toetje waarna iedere groep nog een bezoek kreeg van Sandra 

Chaudron, van Bloony´s Ballonschool.  

Zoals u leest, een echte feestdag! 

Schoolreisje 3 t/m 8  
 

Groep 3 en 4  
Het was heel leuk om alle dieren te zien. De leeuw zat opeens binnen. Een zwarte panter en een 

cheeta waren cool om te zien. Het reptielenhuis was leuk omdat er slangen binnen zaten. We 

hebben gezellig samen geluncht en daarna mochten we in de speeltuin spelen. 

 

Groep 5 en 6 

We kwamen aan op school. We verzamelden in de klas. Om half 9 waren we in de bus. Om kwart 

over 9 waren we in Drievliet. We mochten zonder begeleider lopen. We zijn in veel attracties 

gegaan. Toen hadden we lunch en snoep.  

 

Het was het drukst bij de 'Formule X'. Er waren ook waterattracties zoals de splash, de 

glijbaanbrigade en het spraypark.  

 

De kwal ging om half 11 open.  

O, er waren nog veel meer achtbanen zoals de dynosity, de kopermijn en de twistrix.  

Om half 3 moesten we verzamelen en gingen we naar de bus en de reis terug. We mochten niet 

snoepen in de bus. We kwamen om 16.15 uur aan op school. Dit was ons schoolreisje. Het was heel 

leuk.  

 

Geschreven door: Ada, Bente, Gabriël en Stan. (Zie de bijlage voor het originele opstel van de 

leerlingen).  

 

Groep 7 en 8 
De groepen 7 en 8 hebben met schoolreis een bezoek gebracht aan Duinrell in Wassenaar. Al voor 
negenen vetrokken we met de bus en we waren als eerste in het park. Wat was het toen nog heerlijk 
rustig! Iedereen kon al snel de attracties in. Het was een heel gezellige en zonnige dag. We hebben 
allemaal genoten. Volgens een aantal kinderen was het meest leuke aan het schoolreisje in Duinrell: 
 
'Dat we eindelijk weer samen zo'n gezellig uitje hadden' 
'De vliegtuigen en achtbanen, omdat ik van spannende attracties houd' 
'Met de hele klas tikkertje spelen in de Fun Factory' 
'In de Splash, want daar werd je lekker nat' 
'Elkaar bekogelen met ballen, in de ballenbak'. 

 

Kinderboekenweek 2021 'Worden wat je wil' 
De Kinderboekenweek vindt plaats van woensdag 6 oktober t/m zondag 17 oktober 2021. Hét 

moment om thuis en op school extra aandacht te besteden aan boeken en lezen.  

Het thema dit jaar is: ‘Worden wat je wil’ en gaat over beroepen. Op woensdag 6 oktober is er om 

12:00 uur een digitale opening in de groepen.  
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Tijdens de Kinderboekenweek zijn er diverse activiteiten voor alle groepen:  

• Gedurende de week vinden er in de groepen leesbevorderingsactiviteiten plaats waarin deze 

boeken centraal staan. 

• In de groepen 1 t/m 4 wordt een teken/verhalenwedstrijd gehouden.  

• In de groepen 5 t/m 8 wordt een voorleeswedstrijd gehouden. 

• Op 14 oktober zullen de gouden en zilveren penselen worden uitgereikt voor de mooiste 

tekening of het beste verhaal voor de groepen 1 t/m 4 en vindt de finale plaats van de 

voorleeswedstrijd voor de groepen 5 t/m 8. 

 

Kinderboekenmarkt 
Op woensdagmiddag 13 oktober om 12.30 uur vindt de boekenmarkt plaats. Voor een klein prijsje 
kunnen er mooie, leuke, spannende of grappige boeken worden gekocht. De opbrengst zal gaan 
naar onze schoolbibliotheek. 
 
Heeft u thuis nog kinderboeken liggen die verkocht mogen worden tijdens de boekenmarkt? Vanaf 
maandag 27 september tot en met vrijdag 8 oktober kunnen de boeken worden ingeleverd in de 
daarvoor bestemde kratten op het podium in de aula van Klippeholm en bij Klip 2. Het is natuurlijk 
de bedoeling dat er kinderboeken ingeleverd worden, die nog in prima staat verkeren. 
 
Ter hoogte van de groepen 8 zullen de boeken worden neergelegd. Graag binnenkomen via het hek 
bij de hoofdingang en na het uitzoeken de uitgang te nemen via het hek bij de Chillzone.  
Indien het regent zal de boekenmarkt worden afgelast en verplaatst worden naar een ander 
moment.  
 

Kinderboekenfeest Het Cultuurgebouw 

Op zondag 17 oktober vanaf 13:15 uur staat Het Cultuurgebouw 
Hoofddorp in het teken van het Kinderboekenfeest. Als afsluiting van de Kinderboekenweek vieren 
we in Het Cultuurgebouw het Kinderboekenfeest. Hier staat net als in de voorbereidende activiteiten 
op de scholen, het thema ‘Worden wat je wil’ centraal. De hele middag zijn er tal van activiteiten in 
het Cultuurgebouw. Kinderen kunnen de schrijvers die ze via het Kinderboekenweek Journaal online 
in de klas of op het Youtube-kanaal van de Bibliotheek Haarlemmermeer hebben gezien, nu live 
ontmoeten. De schrijvers geven workshops over het thema ‘Worden wat je wil’. Ook zijn er 
workshops binnen dit thema bij Pier K te bezoeken. 
 
We sluiten het Kinderboekenfeest af met de grappige theatervoorstelling: Het Mysterie van de Grote 
Mensen, een spetterende show over het vreemde leven van volwassenen.  
Bekijk het hele programma hier. 
 
Het programma van de Bibliotheek Haarlemmermeer vindt u hier. 
 

 
 

https://www.hetcultuurgebouw.nl/agenda/het-kinderboekenfeest/
https://www.debibliotheekhaarlemmermeer.nl/activiteiten/?doelgroep=jeugd
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Spaaractie voor de schoolbibliotheek 

Ook dit jaar kunnen ouders & kinderen weer heel eenvoudig 

sparen bij Boekhandel Stevens voor de schoolbibliotheek tijdens de Kinderboekenweek vanaf 

woensdag 6 tot en met zondag 17 oktober. Boekhandel Stevens organiseert een geweldige manier 

om onze schoolbibliotheek verder uit te breiden. Hoe werkt sparen voor de schoolbieb? Voor elk 

verkocht kinderboek reserveert boekhandel Stevens 20% van het aankoopbedrag, die rechtstreeks 

naar de schoolbieb gaat. Elke school krijgt in de winkel een apart laatje. U helpt toch ook mee om de 

bibliotheek verder uit te kunnen breiden? Alvast bedankt! 

Meer informatie vindt u hier. 

Sparen voor de schoolbieb bij Bruna 
Het is ook mogelijk om bij Bruna te sparen voor de schoolbieb. Het werkt als volgt.  

Koop tijdens de Kinderboekenweek (6 t/m 17 oktober 2021) een boek bij de Bruna-winkel en lever 

het bonnetje in op school. De school levert alle bonnen in bij Bruna en krijgt een tegoed voor 20% 

van het totaalbedrag van alle ingeleverde bonnen. Met dit tegoed kan onze school nieuwe boeken 

kopen voor de schoolbibliotheek. Hoe meer bonnen, hoe meer boeken. Iedereen kan meesparen! 

Spaar je mee? Inleveren van de bon kan t/m 10 november bij de juf of meester. Laten we er samen 

voor zorgen dat de kinderen nog meer leesplezier krijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://libris.nl/stevens/sparen-voor-de-schoolbieb
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Bijlagen: 

GGD cursussen en groepen schooljaar 2021-2022 

GGDFlits zelfvertrouwen – gratis webinair  

Kinderactiviteiten in de Boskern 

De Bibliotheek op school 

Eerste communieproject 

 

 

 

Hieronder vindt u het vakantierooster voor het schooljaar 2021-2022 

 
Herfstvakantie 16.10.2021 t/m 24.10.2021  
Kerstvakantie 25.12.2021 t/m 09.01.2022  

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):  
15 oktober 2021 

29 november 2021  
9 en 18 februari 2022 

24 maart 2022 

7 en 13 juni 2022 

Op 24 december en 15 juli zijn we om 12.00 uur uit. 


