26 augustus 2021

Van Juf Suzanne
Fijn dat je er bent!
Beste ouders,
De kop is er af, de eerste schoolweek bijna een feit!
Wat zijn we fijn, gezond en rustig begonnen in de school en wat een prettige reacties en
medewerking van alle ouders hebben we ervaren. Net als u vinden wij het ook heel fijn dat we weer
een stapje dichterbij elkaar kunnen komen, ook al is dat dan op anderhalve meter ;-).
Bijgevoegd een brief van Meer Primair over de bestuurlijke inrichting. Aankomende week ontvangt u
via Parro de Jaarbijlage van de Schoolgids (zie website www.klippeholm.nl).
De leerlingen zijn allemaal weer aan de slag en de leerkrachten, specialisten en ondersteunend
personeel kunnen mede door het Nationaal Programma Onderwijs maximaal lesgeven en
ondersteunen.
Fijn om te zien dat de startgesprekken in Teams en op school in volle gang zijn, hopelijk kunnen we
op korte termijn ook de startbijeenkomsten door laten gaan. Wij zullen u hierover op de hoogte
houden.
Volgende week gaat groep 7 op kamp naar Zandvoort, leuk! Wacht even, Zandvoort... wat was daar
ook alweer? Klopt, de Formule 1! Ook groep 6 zou eind volgende week kamp hebben, maar dat
hebben we tóch nog moeten verzetten naar half september i.v.m. plaatselijke logistieke
beperkingen. Best even een organisatie, maar ik heb er alle vertrouwen in dat het goed komt. Op 6
september gaat groep 8 een week naar Amerongen voor hun schoolkamp.
Ik wens alle leerlingen en begeleiding heel veel plezier!
Heeft u vragen en/of opmerkingen, u kunt altijd terecht bij de leerkracht(en) van uw kind en
schroom anders niet om met mij contact op te nemen.
Gezondheid gewenst en met vriendelijke groet,
Suzanne Hellings
Directeur RKBS Klippeholm

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

Hoofdluiscontrole
Zoals u in de Jaarkalender kunt zien staan is het de bedoeling dat er een hoofdluiscontrole is in de
eerste week van het schooljaar. Verder in de kalender staat er een hoofdluiscontrole na iedere
schoolvakantie. Wij vragen u om voorlopig thuis deze controle te doen.
Graag doorgeven aan de leerkracht van de groep of aan Juf Monique van Meurs als er neten of/en
hoofdluis gevonden worden zodat wij de benodigde maatregelen kunnen treffen.
Zijn er vragen over de hoofdluis controle, dan kunt u contact opnemen met Juf Monique van Meurs
via ons telefoonnummer.

Gevonden voorwerpen
In de laatste week van de zomervakantie 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, behalve winterkleding is naar een weeshuis in Ghana gegaan. De
winterkleding is ook gedoneerd aan een goed doel.

Privacy-voorkeuren
Elk schooljaar heeft u als ouder de mogelijkheid de privacy-voorkeuren van uw kind(eren) te
wijzigen. Via de Parro-app is dat eenvoudig in de app te regelen. Wanneer u de app heeft geopend
klikt u rechtsonder op de ‘schuifjes’ daar ziet u in het rijtje de optie ‘privacyvoorkeuren’. Wanneer u
hierop klikt kunt u voor uw kind(eren) aangeven waar foto’s gedeeld mogen worden. U heeft in
september de gehele maand de tijd om eventuele wijzigingen door te voeren. Daarna is het alleen
mogelijk om via info@klippeholm.nl nog een wijziging door te geven en niet meer direct in de app.
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Bijlagen:
Kinderdisco
De scholen zijn weer begonnen en de vakantie voorbij.
De activiteiten starten zo langzamerhand ook weer op in het wijkgebouw ’t Kattegat.
De kinderdisco mag weer beginnen op 10 september 2021.

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.
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