11 april 2019
Belangrijke data april en mei 2019
12 april:
15 april:
16-18 april:
16-17 april:
19 april-5 mei:
8 mei:
14 mei:
17 mei:

Sponsoractiviteit
Paasviering
Cito eindtoets groep 8
Inschrijven Avondvierdaagse
Meivakantie
Hoofdluiscontrole
Schoolreisje groep 1 t/m 8
Kledingactie

Morgen start onze sponsoractiviteit
De sponsoractiviteit bestaat dit jaar uit een inzamelactie voor lege flessen door alle
leerlingen (en medewerkers) van school gedurende twee maanden. De startdatum voor de
inzameling is morgen, 12 april, en de actie eindigt op 31 mei 2019.
De sponsoractiviteit van dit schooljaar wordt, na overleg met de betrokkenen en de MR,
gekoppeld aan de Run for KiKa. Ook is er uitgesproken een gedeelte van de opbrengst te
reserveren voor het lustrum. De verdeling van de opbrengst ziet er dan als volgt uit:
a. 60% voor school waarvan:
- 30% voor de Run for KiKa
- 30% voor het lustrum (waarbij het overgebleven geld wordt overgemaakt naar de
Run for KiKa)
b. 40% voor een extern goed doel: de Voedselbank.
Krijgen we de hele directiekamer vol? De oude bibliotheek? Of zelfs de aula?

Kledinginzameling 17 mei
Op vrijdag 17 mei wordt er gebruikte kleding opgehaald door Bags2school op
Klippeholm. De zakken (van Bags2school), waarin u de kleding kunt doen, worden
in de week van 6 mei meegegeven. Natuurlijk kunt u ook gewone vuilniszakken gebruiken.
Inleveren van de zakken kan vanaf maandag 13 mei tot vrijdag 17 mei 9.00 uur.
De zakken mogen niet voor maandag 13 mei worden ingeleverd i.v.m. de reünie van 10
mei. U kunt uw zakken op het podium in de aula leggen. Alvast hartelijk dank!
Hierbij de regels wat er wel en niet in de Bags2school zak mag:
Wel: goede kwaliteit tweedehands kleding, lakens, dekens, gordijnen, knuffelbeesten,
schoenen (graag per paar verpakt), riemen-ceinturen, handtassen.
Niet: Vuile of natte kleding, gescheurde of beschadigde kleding, enkele schoenen,
afgeknipte materialen, matten, tapijten, kussens, dekbedden, snuisterijen, bedrijfskleding,
industriële gordijnen en beddengoed.

40 jaar RKBS Klippeholm en CBS Vesterhavet
Basisscholen RKBS Klippeholm en CBS Vesterhavet van Stichting Meer Primair bestaan
beiden 40 jaar! En dat gaan we natuurlijk vieren!
Op vrijdag 10 mei organiseren we daarom van 19.00 uur tot 21.30 uur een reünie voor alle
oud-leerlingen en oud-medewerkers van beide scholen. Een mooi moment waarbij iedereen
elkaar weer na vele jaren kan ontmoeten.
Heb je zelf als leerling op de RKBS Klippeholm of CBS Vesterhavet gezeten of gewerkt en vind
je het leuk om je klasgenootjes en collega’s terug te zien, meld je dan via deze link aan.
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Inschrijven avondvierdaagse
De avondvierdaagse vindt dit jaar plaats op 18, 19, 20 en 21 juni. Let op: het begint dus op
dinsdagavond!
Iedere avond start de avondvierdaagse na 18.00 uur bij de OBS De Bosrank in de wijk
Overbos. Voor het starten moet men zich aanmelden bij de organisatie van Klippeholm. De
organisatie zit er vanaf 18.00 uur tot 18.30 uur om je te registreren. De 5 km start om 18.15
uur en de 10 km start om 18.00 uur. We mogen vanuit de organisatie van de
avondvierdaagse niet eerder starten met lopen dan 18.00 uur in verband met de vergunning
en de verkeersregelaars, die op tijd op de post moeten kunnen staan. We zullen dan ook
echt pas om 18.00 beginnen met afstempelen. Elke avond na het lopen moet men zich weer
afmelden bij de organisatie. Als je je via de school hebt aangemeld dan krijg je een kaart
waarop we elke dag bij het begin en bij het eind een stempel zullen zetten. De
voorinschrijving van de avondvierdaagse is op:
 Dinsdag
16 april van 15.15-16.00 uur (in de aula van de school)
 Woensdag
17 april van 12.00-13.00 uur (in de aula van de school)
Kosten €7,50 per persoon, graag gepast en bij inschrijving betalen. Zoals ieder jaar is er de
keuze tussen de 5 km en de 10 km afstand. Je kan je inschrijven via onderstaande strook.
Wanneer men zich niet inschrijft via school, is er altijd nog de keuze om zich, op de eerste
avond van de avondvierdaagse, in te schrijven bij de wandelbond. Je krijgt de medaille dan
alleen niet via school uitgereikt maar van de wandelbond.
Als je 1 avond wilt meelopen, dan kan dat ook. De kosten zijn dan €3,50 per persoon.
Iedere avond streven wij ernaar om op allebei de afstanden limonade te schenken met wat
lekkers. Voor het uitdelen van lekkers en schenken van limonade zoeken we dan ook ouders
die een avond beschikbaar zijn om hierbij te helpen. Voor elke avond zoeken wij voor elke
afstand 2 personen. U kunt zich hiervoor opgeven via onderstaande strookje.
We zien jullie graag bij de Avondvierdaagse!
Met vriendelijke groet,
De Oudervereniging van de Klippeholm
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inschrijfstrookje avondvierdaagse 2019:
Naam:

……………………………………………………………………………….

Groep:

…………………….. Meester/juf: ……………………………………….

Afstand:

5 km

/ 10 km

(s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is)

Ik loop mee voor de ………….… keer
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inschrijfstrookje limonadeschenken tijdens de avondvierdaagse 2019:
Naam:

……………………………………………………………………………….

Mobiel nr.:

……………………………………………………………………………….

Afstand:

5 km

/ 10 km

(svp doorhalen wat niet van toepassing is):

Beschikbaarheid (svp doorhalen wat niet van toepassing is):
Dinsdag / woensdag / donderdag / vrijdag / geen voorkeur
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Terugblik studiedag 3 april
Ruim een week geleden heeft het team een interessante en belangrijke studiedag gehad.
Daarbij is er onderzocht hoe we onze professionele (school)cultuur nog verder kunnen
versterken en hebben we richting gegeven aan de toekomstige visie van onze school. Ook
heeft het team samen nagedacht over de formatiemogelijkheden van komend schooljaar en
het aantal te vormen groepen. Kortom een zeer nuttig samenzijn waarvan we graag het
e.e.a. met u delen.
Professionele (school)cultuur
Overal waar mensen samen werken, samen leven of samen leren, zijn er geschreven en
ongeschreven regels, waarden en overtuigingen, die samen de culturele kern vormen. Voor
onze school zijn aspecten als ‘iedereen is welkom’, ‘we denken in mogelijkheden’ en ‘we
doen wat er moet gebeuren’ daar voorbeelden van. Maar om onze professionele
schoolcultuur nog verder uit te bouwen hebben we het gedachtengoed van Galenkamp en
Schut omarmd. Zij stellen daarbij dat:
Al het gedrag in school (van medewerkers, leerlingen en ouders):
1. draagt bij aan de doelen van de school
2. leidt tot toename van welbevinden van jezelf
3. leidt tot toename van het welbevinden van anderen
Soms vindt gedrag plaats dat hier niet aan voldoet. Het gedrag dat strijdig is met deze drie
voorwaarden wordt, op vriendelijke én duidelijk wijze, effectief begrensd. Uitdrukkelijk gaat
het hier om al het gedrag van alle mensen in en om de school.
Bovenstaande ontwikkeling doen wij overigens niet omdat we sterke gedragsproblemen
ervaren maar juist om en nog sterker sociaal en veilig schoolklimaat te bewerkstelligen. Iets
waar de school om bekend staat bij de ouders en haar medewerkers.
Visie
Na een jaar van dromen, opdenken en onderzoeken met zowel het team als ouders, denkt u
bijvoorbeeld aan de ouderavond over Lego Serious Play, heeft school definitief richting
gegeven aan haar vernieuwde visie. Dit is verwoord in 15 richtinggevende uitspraken voor
de toekomst die momenteel nog in de aula zichtbaar zijn. Enkele voorbeelden daarvan zijn:
 Werken vanuit talent
Leerlingen en medewerkers de mogelijkheid bieden hun eigen talenten te ontdekken en
toe te passen binnen de schoolse situatie.
 Bewegend leren
Cognitieve leeractiviteiten als instructie en verwerking van leerstof aanleren en
afwisselen met bewegingsactiviteiten.
 Groepsdoorbrekend werken (in leerdomeinen)
Naast de ‘gewone’ leslokalen kent de school leerdomeinen, die bij uitstek geschikt zijn
voor differentiatie, zelfstandig werken en samenwerken (niet op basis van leeftijd, maar
op kennis of niveau).
De richtinggevende uitspraken worden binnenkort officieel voorgelegd aan de MR. Wanneer
er instemming volgt, gaat school hier vanaf komend schooljaar structureel aan werken, om
deze gedachten een plek in ons onderwijs te geven.
Formatie
Onze school is een stabiele, kwalitatieve en financieel gezonde onderwijsinstelling. Voor
komend jaar zijn er daarom voldoende middelen om wederom 16 groepen te formeren in
een wijk waar leerlingenaantallen sterk onder druk staan. De komende weken wordt samen
met de MR een groepsindeling gemaakt die 3 weken voor het eind van het schooljaar met u
als ouders wordt gecommuniceerd.
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Door het sluiten van Sterreschool Bikube zal een deel van deze leerlingen instromen in ons
onderwijs. Wij zijn blij met deze groep nieuwe leerlingen en verwelkomen hen dan ook op
onze school. De betreffende ouders kiezen bewust voor onze school met onze
uitgangspunten en er wordt een nauwkeurige aanmeldprocedure gevolgd.

Verkiezingen MR
Binnenkort zijn er weer verkiezingen voor de MR. Lijkt het u leuk om mee te denken over
het beleid van Klippeholm, geef u dan op. Meer informatie in bijgevoegde brief.

Scheidsrechters bedankt
Namens alle kinderen, ouders en leerkrachten willen wij 2 vaders in het zonnetje zetten.
Doordat Joop van der Sman en Erik Driessen scheidsrechter zijn geweest tijdens het
voetbaltoernooi mogen we als school volgend jaar weer deelnemen. Bedankt!

Belangrijk! Aanmelden voor sportdag op 6 juni 2019
Zoals eerder gecommuniceerd zal op donderdag 6 juni aanstaande de grootse
familiesportdag plaatsvinden. Na afloop van de sportdag zullen wij een borrel voor u
organiseren. Om deze dag in goede banen te leiden, is het nodig om te weten hoeveel
ouders er deel zullen nemen. De dag is in verschillende blokken verdeeld. Hierdoor is het
mogelijk om ook te wisselen tussen uw kinderen deze dag. Dit is handig voor als u met 1
ouder aanwezig bent.
Wij vragen alle gezinnen om zich voor vrijdag 19 april via onderstaande link aan te melden;
https://docs.google.com/forms/d/15U5SiBrpCHkUnvf6qY9oe1dZN4lXx7qbzjb9rWr5RCo/edit

Griezeldisco in ’t Kattegat
Op vrijdag 12 april 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 mooiste outfit wint een prijs!
Entree € 1,50 ( incl. één limonadedrankje).
Consumpties apart verkrijgbaar.
Muziek o.l.v. DJ Niels.

Paasknutselen in ’t Kattegat
Op woensdag 17 april kunnen kinderen komen knutselen voor Pasen in ’t Kattegat.
Tijd:
14.00 uur tot 16.00 uur
Kosten:
€ 1,50 incl. materialen, limonade en iets lekkers
Leeftijd:
4 tot 12 jaar
Wijkcentrum ’t Kattegat
Skagerrak 328
Hoofddorp

Vakantierooster schooljaar 2018-2019
Goede vrijdag
19-04-2019
Pasen
20-04-2019 t/m 22-04-2019
Koningsdag
27-04-2019
Meivakantie
19-04-2019 t/m 05-05-2019
Hemelvaart
30-05-2019 t/m 31-05-2019
Pinksteren
09-06-2019 t/m 10-06-2019
Zomervakantie
13-07-2019 t/m 25-08-2019*
*12-07-2019 zijn de leerlingen ’s middags vrij
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Studiedagen schooljaar 2018-2019 (de leerlingen zijn vrij)
Maandag

3 juni 2019

Didactische dagen (de leerlingen zijn vrij)
Dinsdag

11 juni 2019

Vakantierooster schooljaar 2019-2020
Hieronder vindt u het vakantierooster voor het schooljaar 2019-2020.
De studiedagen voor schooljaar 2019-2020 volgen nog.
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag
Pasen
Koningsdag
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

19-10-2019 t/m 27-10-2019
21-12-2019 t/m 05-01-2020
15-02-2020 t/m 23-02-2020
10-04-2020
11-04-2020 t/m 13-04-2020
27-04-2020
25-04-2020 t/m 10-05-2020
21-05-2020 t/m 24-05-2020
30-05-2020 t/m 01-06-2020
04-07-2020 t/m 16-08-2020
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