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24 maart 2022 

Van Juf Suzanne 
Fijn dat je er bent! 

Beste ouders, 
 
Afgelopen week begon de lente! Daarnaast zijn alle Corona maatregelen verdwenen of veranderd in 
adviezen. Wellicht een nieuw begin, zoals het voorjaar ook wel wordt genoemd. We moeten, denk 
ik, leren leven met het virus, maar daarnaast hebben we veel geleerd van afgelopen periode. 
Bijvoorbeeld op het gebied van ICT-vaardigheid, de zelfstandigheid van leerlingen en de flexibiliteit 
van iedereen. Dat was/is niet altijd makkelijk (geweest), laten we ons daar bewust van zijn. 
 
Op Klippeholm kijken we uit naar de rust om met het geleerde te kijken naar wat wél allemaal gelukt 
is. Om zo verder te gaan met de kwaliteit die wij willen bieden en waar we zo trots op zijn. 
De piek op het gebied van besmettingen/ziekte waar ik vorige week over vertelde lijkt wat af te 
zwakken. Hopelijk zet dit door en kan ik over twee weken iets zeggen over een stapje terug de 
school in. 

 
Gisteren was de aangepaste techniekdag. Het was een feestje om door te school te lopen en de 
verschillende activiteiten te zien. Verderop in de PaperKlip een samenvatting en wat foto's. 

 
Vandaag is het studiedag, wij hebben het over de opbrengsten van onze leerlingen en hoe wij deze 
het best kunnen analyseren. Om vervolgens te bekijken wat er nodig is voor de groep en individuele 
leerlingen. Een mooie verdieping, waar we onder begeleiding in de onderwijsteams bekijken hoe 
onze onderwijskwaliteit blijft gewaarborgd. 
 
Verder geeft onze collega, die de opleiding tot interne cultuurcoördinator doet, ons een presentatie 
over ons cultuurbeleidsplan. Hierin staat wat wij tot nu toe doen, wat wij willen behouden, 
verbeteren of vernieuwen. De Pier K docenten die hier onderdeel van zijn, geven ons in de middag 
een workshop (beeldende vorming van Meester Gerrit en theater van Meester Joost). 
 

Een goed gevulde PaperKlip, geniet ervan 🙂. 

 
Gezondheid gewenst en met vriendelijke groet, 
 
Suzanne Hellings 
Directeur RKBS Klippeholm 
directie@klippeholm.nl 
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Gevonden voorwerpen 
Onlangs waren er na een oproep in de PaperKlip, heel veel gevonden voorwerpen wel maar ook niet 
opgehaald. Het is natuurlijk zonde om deze spullen weg te gooien. Alle voorwerpen zijn via een 
ouder van Klippeholm gedoneerd aan Oekraïne/Moldavië.  

 
Techniekdag 
Gisteren heeft de Techniekdag plaatsgevonden. De leerlingen vonden het erg leuk en waren 

enthousiast aan het experimenteren.  

 

De groepen 1 en 2 hebben een leuk circuit gespeeld met allerlei onderdelen zoals drijven & zinken 

en licht & zwaar. Ook zijn zij aan de slag gegaan met scheerschuim en hebben ze een brug en een 

wasstraat gebouwd.  

 

De groepen 3 hebben een huisje gemetseld. De groepen 4 hebben hun eigen naam in aluminium 

geslagen en een gevlochten hutje gemaakt.  

De groep 5 en 6 zijn aan de slag gegaan met een geheime brief en hebben een 'Spring in 't veld' 
gemaakt.  
 
De groepen 7 en 8 zijn aan de slag gegaan met het maken van een tube tandpasta en een bouwwerk 

van spaghetti en marshmallows.  

           

 
Klippeholm in ontwikkeling  
 
Bewegend leren op Klippeholm 
Graag neem ik (Chantal Schuil) u graag mee in onze dynamische schooldag in opkomst. Afgelopen 
december heb ik mijn opleiding coördinator bewegend leren in het basisonderwijs afgerond. 
Bewegen is 1 van de sleutels om goed tot leren te komen en dat is wat we graag als een doorgaande 
lijn van groep 1 t/m 8 binnen ons huidige onderwijs willen laten terugkomen.  
 
De afgelopen 3 jaar zijn er een hoop subsidiegelden binnen gehaald om onze dynamische schooldag 

(meer beweging gedurende de dag) tot een nog groter succes te maken. Van deze subsidiegelden 

hebben we onder andere onze interactieve beweegvloer (Active Floor) kunnen aanschaffen waar 

onze leerlingen nu al goed gebruik van maken. Dit doen zij in een circuitvorm waarbij we streven dat 

alle leerlingen wekelijks gebruik gaan maken van deze vloer.  

Alle vakgebieden kunnen worden aangeboden. We wachten nog met spanning op onze bestelde 

beweegbaan voor in de gang. Zodra deze er is, zullen we u hierover informeren.  

Daarnaast is er voor iedere groep een bak met pittenzakken en speciale stuiterballen in de klas waar 

voornamelijk het automatiseren van rekenen en spelling mee wordt aangeboden. Balansborden zijn 
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een mooie afwisseling met het zitten in de klas. Leerlingen staan hierop 

tijdens de instructie en combineren het staan op het balansbord met de 

opdrachten van de pittenzakken en stuiterballen.  

Ook heeft iedere bouw een trampoline op de gang waarmee tijdens het 

springen woorden uit de leesmethode geflitst worden, het spellen van 

woorden maar ook het automatiseren van de tafels aangeboden wordt 

tijdens het springen op de trampoline. 

Alle groepen 1/2 hebben een beweeghoek in de klas waar dagelijks 

gebruik van wordt gemaakt. 

In de klassen zijn staande werkplekken gecreëerd, hebben sommige leerlingen een elastiek om de 

tafelpoten om met hun voeten op te staan en op en neer te bewegen en zitten sommige leerlingen 

op een fitnessbal ter afwisseling van de lesdag. 

Omdat we een gecertificeerde gezonde school zijn hebben we vanuit deze organisatie een mooie 

subsidie voor bewegen mogen ontvangen. Vanuit deze subsidie is veel materiaal aangeschaft voor 

alle groepen. Als dit materiaal in gebruik genomen is, neem ik u graag mee tijdens een vervolg stuk 

over de inzet hiervan. 

                                  

 

Palmpaasstok versieren Johannes de Doper kerk 
We beginnen al op zaterdag 9 april. Tussen 3 en 5 uur zijn alle kinderen weer van harte welkom om 
een palmpaasstok te komen versieren. Twee jaar lang was het helaas niet mogelijk, maar gelukkig 
kan het weer. Van ons krijg je een broodhaantje en een palmtakje en er is crêpepapier om te 
versieren. Je neemt zelf een kruis mee om te versieren, net als extra versiersels of wat lekkers om op 
je stok te maken. Hulp van een ouder bij het versieren van de stok is zeer gewenst, zo leert de 
ervaring. De deelnamekosten zijn 2,50 euro. Klik op deze link voor meer informatie of om je in te 
schrijven. Het is ook mogelijk om een mail te sturen naar; kidsenjongeren@hjoannesdedoper.nl. In 
verband met het bestellen van de broodhaantjes willen we vragen om uiterlijk op 2 april in te 
schrijven. 
  
Op palmzondag gaan we met onze versierde stokken in optocht de kerk in. We vieren de intocht van 
Jezus in Jeruzalem en na de viering vindt de traditionele Palmpasen optocht plaats, onder 
begeleiding van muziek naar de Meerstede. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

https://www.hjoannesdedoper.nl/kom-je-een-palmpaasstok-versieren/
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Bijlagen 
GGDFlits Doe mee mee met de kindermonitor  
De bibliotheek op school – Stimuleer de taalontwikkeling van je kind 
 

 

Hieronder vindt u het vakantierooster voor het schooljaar 2021-2022 

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):  
24 maart 2022 

7 en 13 juni 2022 

Op 15 juli zijn we om 12.00 uur uit. 
 


