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24 mei 2022 

Van Juf Suzanne 
Fijn dat je er bent! 

Beste ouders, 
 
Afgelopen vrijdag kreeg u de uitnodiging om te komen helpen op onze sportdag voor groep 3 t/m 8. 
Zo fijn dat we op school weer dit soort activiteiten kunnen voorbereiden. We zien u graag op 24 juni, 
zie link in het Parro bericht om u op te geven. 
Die dag hebben we ook weer een sponsoractiviteit in de vorm van een sponsorloop, verderop meer 
informatie. De leerlingen hebben al goed nagedacht over het goede doel, dat we gaan steunen. Ze 
konden kiezen uit verschillende Oekraïense doelen, in de brief over de sponsorloop kunt u lezen 
welke het is geworden. 
 
Afgelopen week kwam de uitslag van de Eindtoets binnen, die onze groep 8 gemaakt heeft in april. 
We mogen ontzettend trots zijn op onze leerlingen, zij hebben gescoord naar verwachting en 
eigenlijk zelfs boven verwachting! Het landelijk gemiddelde is op dit moment 534,8, onze leerlingen 
hebben gemiddeld 538,4 gescoord (ter info, scores zijn mogelijk tussen 501-550). We wensen onze 
groep 8 leerlingen nog een fijne laatste tijd op Klippeholm, succes met de musical oefenen voor de 
afscheidsavond! 
 
Alvast een prettig, lang Hemelvaartweekend gewenst. 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Suzanne Hellings 
Directeur RKBS Klippeholm 
directie@klippeholm.nl 

                                                     

Verzoek 
Wij willen graag voor de laatste periode nog even de puntjes op de i zetten.  
Wij willen u vragen om de leerlingen op tijd te brengen, de lessen starten om 8.30 uur. Het geeft 
veel onrust tijdens de instructies als er steeds leerlingen tussendoor binnenkomen.  
 

Ook willen wij u erop attent maken dat er geen honden binnen de 
schoolhekken mogen komen.   
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Sponsorloop  
Dit jaar staat de sponsoractiviteit gepland op vrijdag 24 juni als opening van de sportdag. Zie de brief 
in de bijlage voor meer informatie.  

 

Inlogcode Schoolfotograaf  
Deze week zijn de inlogkaarten meegegeven aan de leerlingen. Mocht u het bestelkaartje kwijt zijn 

geraakt dan kunt u bij Lonneke van Heun (lvheun@klippeholm.nl) uw inlognummer opvragen. Het 

bijbehorende wachtwoord kunt u via de mail opvragen bij Photo L'ecole (info@photolecole.nl), 

waarmee u kunt inloggen in de webshop om de foto's te bestellen. Bestellingen van meerdere 

kinderen kunnen worden samengevoegd.  

 
Klippeholm in ontwikkeling  

Zoals u allen weet zijn wij een Kanjerschool.  
Dit houdt in dat wij binnen alle groepen van de Klippeholm kanjerlessen 
geven. De leerkrachten die de kanjerlessen geven zijn vanuit de 
Kanjertraining gecertificeerd. 
De kanjerlessen hebben vooral te maken met hoe wij met elkaar omgaan en 
praten. Dit is voor ons belangrijk en wij spreken elkaar ook aan in kanjertaal.  
Toch gebeurt het ook dat er momenten zijn waarop er geen kanjertaal 
gesproken wordt. Kinderen hebben dan een rode of zwarte pet op. De uitleg 

hiervan kunt u lezen in de bijgevoegde folder van de Kanjertraining. Dan is het nodig om andere 
stappen te nemen.  
In dit geval wordt de IB-er en de kanjercoördinator ingeschakeld. Er wordt dan in overleg 
afgesproken wat de vervolgstappen zullen zijn.  
Om het sociale klimaat binnen onze school zo goed mogelijk te houden en ervoor te zorgen dat er 
geen vervolgstappen nodig zijn, geven wij het hele jaar in elke groep met veel plezier Kanjertraining. 

 
Bijlagen 
Informatiebrief Sponsorloop 2022 met sponsorlijst 
Folder Kanjertraining 
Team Sportservice Haarlemmermeer – Buitenspeeldag Haarlemmermeer  
 

 

Hieronder vindt u het vakantierooster voor het schooljaar 2021-2022  

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):  
7 en 13 juni 2022 

Op 15 juli zijn we om 12.00 uur uit. 
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