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29 september 2022 

Van Juf Suzanne 
Fijn dat je er bent! 

Beste ouders, 
 
De herfst heeft zijn intrede gedaan, de jassen en kachels gaan weer aan, de eerste maand van het 
schooljaar zit erop. 
In veel groepen zijn de startbijeenkomsten geweest, wat zag het er allemaal gezellig uit. Ook bij 
onderwijsteam 7/8 staat het gepland, alvast veel plezier gewenst! 
 
U heeft er wellicht al iets over gehoord of gelezen, dit jaar starten we met een leerlingenraad. De 
leerlingen hebben de afgelopen periode informatie gehad over wat dit inhoudt en zij konden zich 
verkiesbaar stellen. Juf Yke en Juf Karin zullen de leerlingenraad begeleiden. Onze collega-school 
Klimop is vorig jaar gestart, leerling Finn van hun school is er afgelopen week over komen vertellen 
en heeft vragen beantwoord. In een volgende PaperKlip laat ik graag een aantal vertegenwoordigers 
aan het woord om uit te leggen wat de leerlingengraad voor ons gaat betekenen. 
 
Al sinds de intrede van onze tweede locatie, ook wel 'Klip 2', is in dezelfde gang een peutergroep 
gevestigd van de SKH: De Vlinders. Onze stichting Meer Primair is al geruime tijd bezig met 
intensivering van de samenwerking met de SKH en onze scholen. Vorig jaar zijn we gesprekken 
gestart om de peutergroep te vestigen in ons hoofgebouw naast de kleuters in plaats van naast de 
groepen 5 en 6. Met trots deel ik u mede dat na de herfstvakantie 'Peuteropvang Klippeholm' 
(voorheen dus 'De Vlinders') een feit zal zijn. Inmiddels zijn de werkzaamheden in het lokaal naast de 
bibliotheek in volle gang. Verderop kunt u een officiële aankondiging vinden, er zijn trouwens nog 
wat plekjes beschikbaar. 
 
Aankomende week start de Kinderboekenweek Gi-ga-groen, mooi passend bij ons 'Groene 
Klippeholmjaar' (waarover later meer!). Verderop meer informatie en heeft u de versieringen op 
beide locaties al gezien? Supermooi gemaakt door leden van de OV, heel erg bedankt. 
 
Denkt u aan de afspraak omtrent het brengen van uw kind(eren)? Graag max. twee ochtenden mee 
naar binnen en jassen/tassen/bekers/bakjes kunnen de leerlingen zelf ophangen/in de kast 

zetten 🙂. 
 
Over twee weken begint de herfstvakantie al op donderdag 13 oktober i.v.m. de studie tweedaagse 
van het team. Die week verschijnt er uiteraard nog wel een PaperKlip.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Suzanne Hellings 
Directeur RKBS Klippeholm 
directie@klippeholm.nl 
 
 

mailto:directie@klippeholm.nl
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Kinderboekenweek 2022 'Gi-ga-groen'  
De Kinderboekenweek vindt plaats van woensdag 5 oktober t/m zondag 16 oktober 2022. Hét 
moment om thuis en op school extra aandacht te besteden aan boeken en lezen. Het thema dit jaar 

is: ‘Gi-ga-groen’ en gaat over dier en natuur. Op 
maandag 3 oktober is er om 12:00 uur een opening 
met dans in de aula. De Kinderboekenweek op 
Klippeholm opent iets eerder i.v.m. de twee 
studiedagen net voor de herfstvakantie.  Zo hebben 
we toch voldoende tijd om aandacht te schenken 
aan de Kinderboekenweek.  
 
Tijdens de Kinderboekenweek zijn er diverse 
activiteiten voor alle groepen:  
 

• Gedurende de week vinden er in de groepen leesbevorderingsactiviteiten plaats waarin 

boeken centraal staan. 

• In de groepen 1 t/m 4 wordt een teken/verhalenwedstrijd gehouden.  

• In de groepen 5 t/m 8 wordt een voorleeswedstrijd gehouden. 

• Op 12 oktober zullen de gouden en zilveren penselen worden uitgereikt voor de mooiste 

tekening of het beste verhaal voor de groepen 1 t/m 4 en vindt de finale plaats van de 

voorleeswedstrijd voor de groepen 5 t/m 8. 

Kinderboekenmarkt  
Op woensdagmiddag 5 oktober om 12.30 uur vindt in de aula van Klippeholm de boekenmarkt 
plaats. Voor een klein prijsje kunnen er mooie, leuke, spannende of grappige boeken worden 
gekocht. De opbrengst zal gaan naar onze schoolbibliotheek.  

 
Kinderboekenfeest Het Cultuurgebouw 
Op zondag 16 oktober vanaf 13:00 uur staat Het Cultuurgebouw Hoofddorp in het teken van het 
Kinderboekenfeest. Als afsluiting van de Kinderboekenweek 
vieren we in Het Cultuurgebouw het Kinderboekenfeest. Hier 
staat net als in de voorbereidende activiteiten op de scholen, 
het thema 'Gi-ga-groen' centraal. De hele middag zijn er tal van 
activiteiten in het Cultuurgebouw. Alles staat in het teken van 
natuur, duurzaamheid, dieren én lezen! Sterrin Smalbrugge zal 
in haar vernieuwde theatershow Sterrin’s Dierenenencyclopedie laten zien hoe geweldig het 
dierenrijk is en hoeveel er nog te ontdekken valt. Dieren die we misschien niet zo goed kennen; de 
‘buitenbeentjes’. Want klein of groot, mooi of lelijk, ze horen er allemaal bij. 
Sterrin heeft ook een podcast die je bijv. beluisteren.  
Maar er is nog veel meer te beleven op het Kinderboekenfeest: zo kun je jouw favoriete 
kinderboekenschrijvers (Kelly van Kempen, Ilona de Lange, Milouska Meulens en Sanne 
Roosenboom komen naar Het Cultuurgebouw) ontmoeten, of een van de andere te gekke 
workshops volgen.  
 
Bekijk het hele programma hier. 
 

 
 
 
 

https://www.hetcultuurgebouw.nl/agenda/het-kinderboekenfeest-gig-ga-groen/
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Spaaractie voor de schoolbibliotheek 
Ook dit jaar kunnen ouders & kinderen weer heel 
eenvoudig sparen bij Boekhandel Stevens voor de 
schoolbibliotheek. Boekhandel Stevens organiseert 
een geweldige manier om onze schoolbibliotheek 
verder uit te breiden. Hoe werkt sparen voor de 
schoolbieb? Voor elk verkocht kinderboek 
reserveert 

boekhandel Stevens 20% van het aankoopbedrag, die rechtstreeks naar de schoolbieb gaat. Elke 
school krijgt in de winkel een apart laatje. U helpt toch ook mee om de bibliotheek verder uit te 
kunnen breiden? Alvast bedankt! 
 
Meer informatie vindt u hier. 
 

Sparen voor de schoolbieb bij Bruna  
Het is ook mogelijk om bij Bruna te sparen voor de schoolbieb. Het werkt als volgt.   
Koop tijdens de Kinderboekenweek 5 t/m 16 oktober 2022 een boek bij de Bruna-winkel en lever het 
bonnetje in op school. De school levert alle bonnen in bij Bruna en krijgt een tegoed voor 20% van 
het totaalbedrag van alle ingeleverde bonnen. Met dit tegoed kan onze school nieuwe boeken 
kopen voor de schoolbibliotheek. Hoe meer bonnen, hoe meer boeken. Iedereen kan meesparen! 
Spaar je mee? Inleveren van de bon kan t/m 13 november bij de juf of meester. LET OP: de bonnen 
moeten ingeleverd worden bij de Bruna-winkel waar de aanschaf van het kinderboek is gedaan. 
Laten we er samen voor zorgen dat de kinderen nog meer leesplezier krijgen.  
 

'Groene dag'  
Op woensdag 12 oktober sluiten we de Kinderboekenweek af met een 'groene dag'. Alle leerlingen 
mogen groene kleding en/of groene accessoires aantrekken. Leerkrachten doen ook mee.  

 
Week Tegen Pesten! 

Deze week is de landelijke Week Tegen Pesten. Dit schooljaar gaat de 
Week Tegen Pesten over humor en grapjes. Met als slogan: Grapje! 
Moet toch kunnen?!   
De Week Tegen Pesten is een landelijke projectweek die Stichting 
School & Veiligheid ieder jaar in de vierde week van september 
organiseert. De week staat helemaal in het teken van, je raadt het al: 
pesten.  
  
Pesten is een belangrijk onderwerp als het gaat over sociale veiligheid 
op scholen. Ook wij besteden op school veel aandacht aan dit 

onderwerp tijdens bijvoorbeeld de lessen van de Kanjertraining.  
Deze week is gekozen, omdat het goed is om aan het begin van het schooljaar een sterke start te 
maken met het werken aan een fijne en veilige school. In deze eerste weken kun je de meeste 
invloed uitoefenen op een positieve groepsvorming.  
  
Wij vinden het belangrijk om het onderwerp pesten 
bespreekbaar te maken en te houden in de klas en op 
onze school. Jezelf en de ander hierin accepteren is 
ontzettend belangrijk. 
Tegelijkertijd willen we ook het beestje bij de naam 
noemen. Het is en blijft pesten; iets wat voor velen een 
blijvende invloed op hun leven heeft. Dus door in te steken op positieve groepvorming, willen we 
tegelijkertijd pesten tegengaan. 

https://libris.nl/stevens/sparen-voor-de-schoolbieb
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Als leraar spelen wij een grote rol in het realiseren van een prettige groep en veilige klas voor 
iedereen. Leraar zijn betekent zoveel meer dan alleen het overdragen van kennis aan leerlingen. 
Naast rekenen, taal en geschiedenis leren we ze ook hoe je met elkaar omgaat. Welk gedrag wel en 
niet toelaatbaar is. En wat het betekent om onderdeel te zijn van een groep én een burger in een 
samenleving.  
 

Opening peuteropvang Klippeholm  
Leuk nieuws: wij gaan uitbreiden! Direct na de herfst start er binnen onze basisschool een 
peuteropvang voor kinderen van 2 – 4 jaar. Peuters bereiden zich hier spelenderwijs voor op de 
kleuterklas. Met de opening van de peutergroep positioneert Klippeholm zich als een kindercentrum 
voor kinderen van 2 – 13 jaar. De opening van de peutergroep gaat in samenwerking met Stichting 
Kinderopvang Haarlemmermeer. Met deze samenwerking versoepelen we de overgang voor peuters 
naar de basisschool.   
  
Op de peuteropvang (voorheen ook wel peuterspeelzaal genoemd) komen kinderen een of 
meerdere halve dagen per week spelen. Peuters zijn ontzettend leergierig, nieuwsgierig en hebben 
een rijke fantasie. Daardoor proberen ze makkelijk nieuwe dingen en leren ze als een speer. 
Taalontwikkeling is een belangrijk onderdeel van de peuteropvang. De peutergroep krijgt een eigen 
ruimte direct naast de kleuterklassen, zo maken peuters alvast kennis met de omgeving als ze straks 
naar school gaan. Peuteropvang Klippeholm is op doordeweekse dagen geopend van 08.00 – 12.00 
uur en in de schoolvakanties gesloten. De peuteropvang is VE-gecertificeerd. Dat betekent dat wij 
een programma volgen dat gericht is op kinderen die extra ondersteuning nodig hebben in hun 
(taal)ontwikkeling, maar alle kinderen die met voorschoolse educatie in aanraking komen hebben er 
plezier van.  
  
Aanmelden  
Heeft u interesse in een plekje in onze peutergroep of kent u een ouder met een peuter die hier 
graag gebruik van wilt maken? We hebben nog een paar plekjes vrij! Klik hier voor de link naar het 
inschrijfformulier. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Edith Koren, leidinggevende 
peuteropvang Klippeholm, via e.koren@kinderopvanghaarlemmermeer.nl of met Selina van der 
Linden, assistent-leidinggevende peuteropvang Klippeholm, via 
s.vanderlinden@kinderopvanghaarlemmermeer.nl.   
  
Kinderopvangtoeslag  
Wist u dat u kinderopvangtoeslag kunt aanvragen voor de peuteropvang? Heeft u geen recht op 
kinderopvangtoeslag, omdat u of uw partner niet werkt? Dan subsidieert gemeente 
Haarlemmermeer in veel gevallen de peuteropvang.   
 

Wecycle actie   
Het gaat goed met de actie! Er zijn al veel apparaten ingeleverd. Een 
doos is zelfs al helemaal vol! 
 
Nog even in het kort wat de Wecycle actie precies inhoudt.   
Wecycle houdt ieder jaar een landelijke inzamelactie met 
basisscholen. Door deze actie leren kinderen apparaten apart te 

houden en in te leveren. Zo helpen de kinderen het milieu en verdienen ze een mooi cadeau voor de 
school.   
 
Spelregels voor deze actie:  

• Kleine elektrische apparaten en gereedschappen met een stekker of batterij die in een 
boodschappentas passen mogen worden ingeleverd.   

https://kinderopvanghaarlemmermeer.flexkids.nl/aanvraag/opvangsoort?_ga=2.126826317.1796295503.1644309531-1375633260.1626769241
mailto:e.koren@kinderopvanghaarlemmermeer.nl
mailto:s.vanderlinden@kinderopvanghaarlemmermeer.nl
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• De apparaten worden verzameld in een grote kartonnen dozen. Deze staan in de aula 
naast het podium. Apparaten die niet door de opening van de doos passen mogen niet 
worden ingeleverd. Te grote apparaten en losse apparaten worden niet meegenomen door 
de chauffeur van Wecycle.  

• Wilt u a.u.b. géén apparaten naast de dozen plaatsen.   

• Vóór het inleveren moeten de restanten uit het apparaat zijn verwijderd, zoals batterijen, 
koffiefilters, stofzakken, frituurvet en dergelijke. Geen vochtige apparaten inleveren.   

 
Heeft u nog een klein elektrisch apparaat dat niet meer werkt, dan kan deze in de doos worden 
gedaan die in de aula staat. Het apparaat moet wel door de opening van de doos passen.  
Het actie loopt tot 4 november 2022. Mochten de dozen eerder vol zijn, dan stopt de actie eerder.  
Hier wordt dan melding van gemaakt in de PaperKlip. 

 

Alvast hartelijk dank!  
 

Gezocht: deelnemers nieuw programma Teenage Boss BNNVara 
Wij zijn hier bij BNNVARA bezig met een nieuw seizoen van het tv-programma Teenage Boss. 
Een heel bijzonder en zeer leerzaam experiment, waarbij kinderen leren omgaan met geld. 
  
Ken je het? Ik ben benieuwd wat je ervan vindt.  Voor meer informatie klik hier. 
  
Op dit moment zijn wij voor het nieuwe seizoen op zoek naar nieuwe gezinnen. Met kinderen tussen 
de 10 en 15 jaar, die heel graag de baas willen zijn over het geld van hun ouders.  
Welk kind wil dat nou niet. Al is het in de praktijk een enorme verantwoordelijkheid.  
Kinderen die (inmiddels) heel goed kunnen omgaan met geld, of hier wellicht juist moeite mee 
hebben… Wellicht vindt uw kind dit interessant of kent u kinderen die mee willen doen met dit 
programma.  
 

Herinnering privacy-voorkeuren  
Elk schooljaar heeft u als ouder de mogelijkheid de privacy-voorkeuren van uw kind(eren) te wijzigen. 
Dit kan tot 1 oktober. 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 
mogelijk om via info@klippeholm.nl nog een wijziging door te geven en niet meer direct in de app.  

 
Bijlagen 

Bijlage 1: Informatiebrief voor ouders Eerste Communie Johannes de Doper project 11 oktober 2022 
Bijlage 2: Vergoeding voor schoolkosten voor kinderen tussen de 4 en 17 jaar   
Bijlage 3: GGD Kennemerland GGDFLITS September 2022  
 
   
 

 

 

 

 

https://www.zapp.nl/programmas/teenage-boss
mailto:info@klippeholm.nl
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Hieronder vindt u het vakantierooster voor het schooljaar 2022-2023 

Herfstvakantie 17.10.2022 t/m 23.10.2022 
Kerstvakantie 26.12.2022 t/m 08.01.2023 

Voorjaarsvakantie 27.02.2023 t/m 05.03.2023 
Goede vrijdag 07.04.2023 

Pasen 09.04.2022 t/m 10.04.2023 
Koningsdag 27.04.2023  

Meivakantie 24.04.2023 t/m 07.05.2023 
Hemelvaart 18.05.2023 t/m 19.05.2023  
Pinksteren 28.05.2023 t/m 29.05.2023  

Zomervakantie 24.07.2023 t/m 03.09.2023 
 

Studie -en didactische dagen (leerlingen vrij):  
13 & 14 oktober 2022 

15 februari 2023 (Meer Primair) 
24 februari 2023 
20 maart 2023 

30 mei 2023 
12 juni 2023 

Op 23 december 2022 en 21 juli 2023 zijn we om 12.00 uur uit.  
Let op: op 22 december, Kerstmis en tijdens Carnaval op 21 februari, wijken de schooltijden af. Zie 

ouderkalender. Verdere informatie volgt in de paperklip.  

 

 


