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23 december 2021 

Van Juf Suzanne 
Fijn dat je er bent! 

Beste ouders, 

De kerstboom waar ik nu naar kijk, terwijl ik dit type, is van mijzelf thuis. Deze week is de school niet 
zo levendig als normaal, het is niet anders. Mijn complimenten voor alle medewerking, ik snap dat 
het echt niet allemaal gemakkelijk is.  
Ik houd het daarom kort dit keer... 
 
Na de persconferentie aan het begin van de tweede week van de vakantie, zal ik u zo snel mogelijk 
laten weten wat het bericht betekent voor Klippeholm. 

In deze omstandigheden wens ik alle leerlingen, ouders en teamleden fijne dagen en jaarwisseling. 
Daarnaast voor iedereen een gelukkig en gezond 2022! 
 

                           
 

Vanuit Sportservice nog dit bericht: 

Graag delen wij met jou onze nieuwe, interactieve kerstposter: ‘Op reis met de kerstman’. 

Vanuit Team Sportservice maken wij iedere vakantie een boek/uiting voor kinderen, zodat zij ook in 
de vakantie actief en gezond bezig kunnen blijven. 
Nu de kinderen eerder kerstvakantie hebben en meer thuis zullen zijn, is dat nog belangrijker 
geworden.   
 
De kerstvakantieposter van dit jaar staat in het teken van: kerst vieren in zes verschillende landen. 
Ieder land heeft zo zijn eigen kerstgewoontes en gebruiken. Door middel van een interactieve 
poster, gaan de kinderen langs de verschillende landen. In ieder land is een weetje, een workout 
en/of een gezond gerecht te vinden. De activiteiten zijn laagdrempelig en in om het huis uit te 
voeren. 
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Zo houden we samen de kinderen actief tijdens de langere kerstvakantie! 

Klik op deze link en je opent de poster: Kerstvakantieposter Team Sportservice 
De poster werkt het beste op een laptop.   
 
Gezondheid gewenst en met vriendelijke groet, 

Suzanne Hellings 
Directeur RKBS Klippeholm 
 

Kerstvakantieactiviteit Team Sportservice Haarlemmermeer voor kinderen 
van 6 t/m 12 jaar  
Wil jij 2021 met een knaller afsluiten? Dan hebben we het niet over vuurwerk maar over misschien 
wel de leukste activiteit van het jaar! 
  
Omdat we ons houden aan de maatregelen doen we dat dit jaar net even anders dan anders: lekker 
buiten. 
Jullie zullen het niet koud krijgen want jullie gaan in het Haarlemmermeerse Bos op zoek naar 
verschillende Pokémon! 
Lukt het je om samen met je team van maximaal 5 kinderen de snelste tijd neer te zetten? Dan win 
je een leuke sportieve verrassing. 
Sowieso ligt er voor iedere deelnemer een presentje klaar! Gotta Catch 'Em All! 
  
Zorg dat je erbij bent op donderdag 30 december in het Haarlemmermeerse Bos. De route duurt 
ongeveer 1,5 uur. 
Je kunt je aanmelden via Pokémon in het Haarlemmermeerse Bos - kerstvakantie bij Team 
Sportservice Haarlemmermeer, daar vind je ook meer informatie over locatie en tijd. 
Meld je snel aan want vol = vol 
 

Bijlagen 
GGDFlits Kinderen bezighouden tijdens de lockdown 
GGDFlits Jeugdgezondheidszorg is er ook tijdens de lockdown 
Vacature Stichting Roos - Een organisatie voor kinderen en jong volwassenen met een verstandelijke 
beperking zoekt vrijwilligers voor de zomerkampen.  
Stichting Roos – Brochure vrijwilligers zomer 2022  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Findd.adobe.com%2Fview%2F34a019bc-78dd-4d8a-a5e1-d7e6088c261b&data=04%7C01%7C%7C83b3d196cfc442d9063b08d9c4753698%7C4723b1041e2f4e12aa9e95dd73d6fb28%7C0%7C0%7C637756829965036342%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=FTLnIH%2BUrJe%2BxaevMMUCTNPY8K5ZqxODzyAOBDHq1fQ%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.noordhollandactief.nl%2Factiviteiten%3Fgemeente%255B0%255D%3D116%26projecten%255B0%255D%3D2005%26sort%3Dname&data=04%7C01%7C%7C3a460ab9b9de4bd6c51a08d9bbc664d4%7C4723b1041e2f4e12aa9e95dd73d6fb28%7C0%7C0%7C637747283031548263%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=D%2FwT8j42PdpdJslT8I1Djn2S6fsDUA3EyOUJuPxdO48%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.noordhollandactief.nl%2Factiviteiten%3Fgemeente%255B0%255D%3D116%26projecten%255B0%255D%3D2005%26sort%3Dname&data=04%7C01%7C%7C3a460ab9b9de4bd6c51a08d9bbc664d4%7C4723b1041e2f4e12aa9e95dd73d6fb28%7C0%7C0%7C637747283031548263%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=D%2FwT8j42PdpdJslT8I1Djn2S6fsDUA3EyOUJuPxdO48%3D&reserved=0
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Hieronder vindt u het vakantierooster voor het schooljaar 2021-2022 

 
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):  
9 en 18 februari 2022 

24 maart 2022 

7 en 13 juni 2022 

Op 15 juli zijn we om 12.00 uur uit. 
 
 
 
 
 
 
 


