25 november 2021

Van Juf Suzanne
Fijn dat je er bent!
Beste ouders,
Wij hopen dat u het kunt zien op de foto's in Parro, de school ziet er zo gezellig uit met alle
Sinterklaas versieringen en knutsels! Een enthousiaste versiergroep heeft hierbij geholpen, onze
hartelijke dank daarvoor.
Op onze school is een klein aantal Corona besmettingen, gelukkig gaat het naar omstandigheden
goed met deze personen. Er zitten op dit moment geen groepen in quarantaine, maar helaas is het
landelijk beeld anders. Afgelopen dinsdagavond heeft de PO-raad een extra uitwerking van de
basismaatregelen gedeeld die het kabinet heeft besloten.
Voor de ontwikkeling van kinderen is het essentieel dat zij zo normaal mogelijk naar school kunnen
en wij willen er graag zo veel mogelijk aan doen om de scholen 'open' te houden. Ik kan alleen maar
zeggen dat iedereen dat doet op Klippeholm. Leerlingen, ouders en teamleden, daar ben ik heel erg
trots op!
De volgende maatregelen (naast de basismaatregelen) gaan per direct in:
•
•
•
•

•

Ouders/externen komen niet in de school, tenzij het niet anders kan. Gesprekken vinden
online plaats.
Alle volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar.
Vieringen zoals Sinterklaas en Kerst vinden zonder externen plaats.
Zowel onderwijspersoneel als leerlingen blijven thuis bij klachten, tot een negatieve
testuitslag is ontvangen. Uitgezonderd zijn kinderen die onder het snottebellenbeleid vallen.
Dat houdt in dat kinderen met lichte neusverkoudheid/chronisch verkouden naar school
mogen, behalve als zij klachten krijgen zoals benauwdheid, hoesten en koorts.
Als een huisgenoot, gezinslid of ander nauw contact is besmet met het coronavirus, gaan
alle huisgenoten in quarantaine.

Op Klippeholm zullen we hierdoor (hopelijk voor een korte periode) niet groepsdoorbrekend meer
werken. Dit betekent iets voor sommige leerlingen die bijvoorbeeld extra instructie krijgen, in de
sport -of drama plusklas zitten, de huiswerkbegeleiding, de Nexo, etc. De leerkrachten zullen u
hierover informeren indien nodig, soms lukt een aanpassing, maar soms ook niet. Wij vragen
hiervoor uw begrip.
Wellicht sturen wij de komende week nog een bericht i.v.m. het Sint -en Kerstfeest. Ook daarvoor
zijn we aan het kijken wat we flexibel en veilig kunnen oplossen.
Zo jammer, maar wij kunnen dit met elkaar: leerlingen, ouders en teamleden van Klippeholm. Daar
heb ik alle vertrouwen in.

De PaperKlip verschijnt 1 keer per 2 weken en is ook te vinden op de website onder het kopje ouders.

Gezondheid gewenst en met vriendelijke groet,
Suzanne Hellings
Directeur RKBS Klippeholm
Vrijdag 3 december staat het Sinterklaasfeest gepland. Hieronder belangrijke informatie hierover en
tevens een oproep voor kerst. Mochten er wijzigingen plaatsvinden door nieuwe Corona
maatregelen, dan brengen we u hier via Parro van op de hoogte.

Sinterklaas op school
Op vrijdag 3 december staat het Sinterklaasfeest gepland. Door de
aangescherpte Corona maatregelen zal Sinterklaas niet buiten worden
ontvangen. Wij vragen u als ouders om niet rondom school te blijven
staan. De leerlingen gaan direct naar hun eigen groep. De normale
schooltijden worden gehanteerd.
Alle kinderen hoeven deze dag geen eten en drinken mee te nemen voor
de kleine ochtendpauze. De Oudervereniging zorgt voor lekkernij. Wel
graag eigen lunch en drinken meenemen voor de middagpauze.
Maandag 6 december mogen de kinderen één cadeautje mee naar school nemen om over te
vertellen.
Sint in de bovenbouw (Groepen 5 t/m 8)
In de aanloop naar het Sinterklaasfeest toe, zijn er door leerlingen inmiddels al lootjes getrokken ter
voorbereiding op het bedenken en het maken van een surprise.
De leerlingen zetten de naam van het kind waar de surprise voor bedoeld is op de envelop met het
gedicht. De envelop plak je met een plakbandje aan de surprise.
Probeer het gedichtje langer dan 4 regels te maken, voor degene die het gedicht krijgt wel zo
leuk. Het gedicht eindigt met Groetjes van Sint en Piet. 😉
Het budget voor een cadeautje is rond de 4.50 euro. De kinderen maken de surprises zelf, niet de
ouders. A.u.b. geen kleine papiertjes, snippers en viezigheid in de surprise.
De surprises worden op donderdagochtend 2 december meegenomen naar school. Door de Corona
maatregelen zal er geen kijkmiddag plaatsvinden. De foto's van de surprises worden in Parro gezet.

Oproep versieren kerst
Op maandagavond 6 december om 19.30 uur worden beide locaties van Klippeholm feestelijk
versierd ter voorbereiding op de Kerstviering. Aangezien het versieren veel werk is, kunnen wij uw
hulp goed gebruiken.
Daarnaast kunnen wij uw hulp ook heel goed gebruiken bij het opruimen van de kerstversiering op
vrijdagochtend 24 december om 8.30 uur. Dit doen we met hulp en begeleiding van onze
Oudervereniging.
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Vindt u dit leuk en steekt u graag uw handen uit de mouwen, dan willen wij
u verzoeken om u op te geven bij Laure (eventmedewerker) via
events@klippeholm.nl Geef a.u.b. in uw mail aan waar u graag bij wilt
helpen. Wij verzoeken u om een mondkapje te dragen. Bij voorbaat dank!

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):
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.

De PaperKlip verschijnt 1 keer per 2 weken en is ook te vinden op de website onder het kopje ouders.

