28 oktober 2021

Van Juf Suzanne
Fijn dat je er bent!
Beste ouders,
Buiten kleuren de blaadjes aan de bomen en langzaamaan vallen ze op de grond. Ik hoop dat
iedereen genoten heeft van een fijne herfstvakantie.
De vrijdag voor de vakantie hadden wij een studiedag. Wat hebben wij toen allemaal gedaan?
We hebben met elkaar gekeken naar de talenten van het team. Er waren ook stagiaires aanwezig,
fijn! Wat zien we voor talenten in de onderwijsteams en tegen welke uitdagingen lopen we aan?
Wat zijn de kwaliteiten van onze specialisten en ondersteunend personeel en waar kunnen we die
gebruiken?
Met de leerlingen willen we graag tijdens de kind gesprekken praten over wat zij vinden van hun
talenten. We hebben met behulp van verschillende methodes gekeken naar welke talenten we
willen bespreken. We zien dit als onderzoekend en de exportgroep Talent monitort de resultaten.
Er zijn veel flitsbezoeken en observaties in de klassen geweest door een collega die in het
specialistenteam ambities heeft richting didactische coach. Veel goede zaken zijn gezien en er is een
aantal verbeterpunten. Vooral voor de doorgaande lijn. De taal voor de doelen, de manier van
zelfstandig werken en opbouw van de weektaak. Onderwijsteams ondersteunt door specialisten en
onderwijsteams gingen hierover in gesprek en noteerden alle bevindingen.
Op meerdere plekken werd de vraag gesteld: Waarom doen we dit eigenlijk?
Bewegend leren! Mede mogelijk gemaakt door de expert groep en onze gymleerkrachten. Meubilair,
pittenzakken, stuiterballen, de Active floor en nog veel meer, ja hoor ook de juffen en meesters
hebben hiermee gewerkt. Zodat zij de schooldag nog dynamischer kunnen gaan maken in een
doorgaande lijn.
De kerntriade (kind, ouders en school) bespraken wij op de punten: startbijeenkomsten en
brengen/halen. Hier zijn concrete plannen voor gemaakt, maar we wachten aankomende week even
de persconferentie en het Meer Primair Corona Team af. Zodra we weten wat wel en niet kan
volgens de richtlijnen, zullen wij u informeren.
Gezondheid gewenst en met vriendelijke groet,
Suzanne Hellings
Directeur RKBS Klippeholm
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Even voorstellen...
Mijn naam is Micky Klijn en ik ben 24 jaar. Vorig jaar heb ik mijn LIOstage in groep 1/2 op deze leuke school gedaan. Inmiddels ben ik
afgestudeerd van de Pabo en nu ben ik de leerkracht van groep 3B.
Ik woon samen met mijn vriend en onze twee katten in NieuwVennep. In mijn vrije tijd ben ik actief bij scouting, ik houd ervan om
in de natuur te zijn. Verder ben ik gek op theater, dit vind ik dan ook
leuke lessen om te geven. Ik heb veel zin in dit schooljaar met groep 3!
Enthousiast, energiek, geïnteresseerd, ervaringen opdoen, dat ben ik,
Alexandra Bannink. Ik woon samen met
Marc en onze zwarte labrador Gaia en Siberische kat Alexa
in een fijn huis in Hoofddorp. Onze volwassen dochters wonen in
Haarlem. Het belangrijkste voor mij zijn mijn familie en de dieren. Ik
houd van roeien, zwemmen, trampoline springen, wandelen,
motorrijden, reizen. Vanaf begin van dit schooljaar sta ik samen met
Silvia voor groep 1-2A op de Klippeholm.
Ik leef volgens het motto: alles wat aandacht krijgt groeit. Ik leer door reflectie op mijn eigen
handelen als leerkracht en volg kleuter en stimuleer hen in hun
ontwikkeling. De eigenheid van kleuters spreekt mij enorm aan. Belangrijk is voor mij elk
kind te zien. Na een dag lesgeven rijd ik blij en voldaan op mijn fiets naar huis!

Werving nieuw ouder lid
De identiteitscommissie van Meer Primair is op zoek naar een ouder-lid.
In deze commissie hebben twee ouders, twee leerkrachten, één directeur en een lid van het college
van bestuur zitting. De commissie heeft aandacht voor de levensbeschouwelijke
(RK/PC/Interconfessioneel) identiteit van de scholen van Meer Primair en ziet er op toe dat dit een
prominente plek heeft en behoudt binnen de organisatie.
Onderwerpen die hierbij aan bod komen zijn: levensbeschouwelijk onderwijs, burgerschap en
(religieuze) diversiteit. De commissie heeft een adviserende rol en een klankbordfunctie ten aanzien
van identiteit gerelateerde vraagstukken. Ook heeft zij een ‘aanjaagfunctie’: zij zorgt ervoor dat het
gesprek over de identiteit in brede zin levend blijft op de scholen en ondersteunt directeuren en
leerkrachten hierin door middel van initiatieven. Voorbeelden hiervan zijn: een bijdrage leveren aan
het organiseren van een Stichtingsbrede studiedag identiteit voor alle leerkrachten, het meedenken
in het project ‘Wat een Verhaal!’ (een Meer Primair project voor Bijbelverhalen in de klas) en het
produceren van een film waarbij alle scholen in beeld brengen hoe de identiteit vorm krijgt in de
praktijk. De commissie wordt extern begeleid door een onderwijsbegeleider identiteit &
levensbeschouwing van Arkade.
Wij zijn op zoek naar een ouder die affiniteit heeft met bovengenoemde thema’s en hieraan een
actieve bijdrage wil leveren in de commissie. Er wordt drie keer per jaar vergaderd op het
bestuurskantoor van Meer Primair in Hoofddorp.
Heb je interesse of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Mariska van
Hulzen mariskavanhulzen@gmail.com of Eef Niezing eniezing@meerprimair.nl
We ontvangen je reactie graag vóór 28 oktober. Aansluitend zal een afspraak voor een gesprek
worden gemaakt.

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

Griezeldisco in ’t Kattegat
Op vrijdag 12 november is er griezeldisco in wijkcentrum ’t Kattegat.
Voor de groepen 3 t/m 8 van 19.00 uur tot 21.00 uur.
Het kind met de engste outfit maakt kans op een prijs!
Entree € 1,50
Consumpties apart verkrijgbaar.
Muziek o.l.v. DJ Niels.

Bijlagen:
Nieuwsbrief GMR 2021/najaar

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.
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