11 juni 2020
Van Juf Suzanne - Fijn dat je er WEER bent!
Beste ouders,
Afgelopen maandag was het zo ver, de klassen waren weer gevuld met hele groepen leerlingen! Het
was fijn, maar ook weer even wennen. Voor iedereen, leerkrachten, leerlingen en ouders. We
snappen zo ontzettend goed, dat het vreemd is om in deze periode zo weinig met elkaar te zijn. Of
althans dicht bij elkaar. We houden afstand zo veel als het kan en ouders mogen komen tot het hek.
Het is vreemd, het voelt als ‘niet normaal’, we zouden zo graag anders willen, maar het is nu
eenmaal zo in deze ‘Corona’-tijd.
Na het wennen volgt gewenning en de komende weken tot de zomervakantie doen we het op de
manier zoals nu afgesproken. Lopend door de school zie ik dat er hard wordt gewerkt, er gelachen
en gespeeld wordt, leerlingen weer mogen worden begeleid door externen, weten ook de jongste
kinderen vrolijk te vertellen dat we afstand blijven houden en is groep 8 de musical aan het oefenen
in de aula in een prachtig net gemaakt decor. En dan vult mijn hart zich met blijdschap.
Net zoals normaal .
Tenslotte, vandaag ontvangt u via de mail een brief met daarin de groepsindeling voor volgend
schooljaar. Elke jaargroep ontvangt daarnaast de eigen (AVG-proof) leerling lijsten. De leerlingen zijn
vanmiddag ook op de hoogte gesteld.
Lieve groet en gezondheid gewenst,
Suzanne Hellings
Directeur RKBS Klippeholm

Even voorstellen
Ik wil me graag aan jullie voorstellen.
Mijn naam is Jennifer Polman en ik vervang Laure van der Linden, als event coördinator,
tijdens haar zwangerschapsverlof.
Al jaren woonachtig in Hoofdorp met man en twee dochters en ook werkzaam op een andere
school als event coördinator.
Dankzij de huidige inzet van de Oudervereniging, het team, de vrijwilligers en de commissies is
het voor mij al een goede start geweest.
Ik heb er enorm veel zin in om samen met mijn collega's dit schooljaar leuk af te sluiten en het
nieuwe jaar goed te laten beginnen.
Tot snel tijdens één van de vele activiteiten of binnenkort weer op school!
Met vriendelijke groet,
Jennifer Polman
Evenementen Coördinator
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Paperklip Parro App
In de PaperKlip van 15 mei jl. heeft u kunnen lezen dat Klippeholm heeft gekozen voor een nieuwe
schoolapp, genaamd Parro. De pilot van Parro is voorspoedig verlopen en inmiddels heeft
u van de leerkracht van uw kind een uitnodiging ontvangen om het nieuws uit de groep te
bekijken.
Voorlopig wordt Parro alleen nog gebruikt om tekst en foto’s vanuit de klas te delen, zoals
u gewend was van de vorige app. Wij kijken naar de mogelijkheden om er volgend
schooljaar ook de chatfunctie en gesprekkenplanner in te zetten.
Mocht u nog geen uitnodiging hebben ontvangen, dan kunt u die eerdaags verwachten via de
leerkracht van uw kind.

Schoolfotograaf
De commissie schoolfotograaf heeft in samenspraak met de directie besloten dat er dit
schooljaar geen schoolfoto´s genomen worden. Er is een passend alternatief bedacht
waarbij elke groep toch een mooie klassenfoto krijgt. De klassenfoto zal buiten
gemaakt worden op woensdag 17 juni.
Wij hopen op mooi weer en een vrolijke glimlach van uw kind.

Klippeholmdag
Het schooljaar is bijna voorbij! Wat fijn dat we het schooljaar toch nog gezamenlijk kunnen
afsluiten. En dat willen we natuurlijk vieren. Daarom zal er op vrijdag 26 juni een Klippeholmdag
worden georganiseerd. Deze dag is voor alle groepen, en de leerlingen vieren het met hun
eigen leerkracht(en).
De dag staat in het teken van samen zijn en gezelligheid!
De schooltijden blijven ongewijzigd!
Van u als ouders wordt verder niets verwacht.
Wij wensen alle kinderen en leerkrachten alvast heel veel plezier!

Kamp schooljaar 2020-2021
Het is ieder jaar een mooi en bijzonder moment wanneer wij met de groepen 6, 7 en 8 op kamp
mogen gaan. Iets waar alle betrokkenen altijd erg naar uit kijken!
Het is dan ook met pijn in ons hart dat wij afgelopen week hebben moeten beslissen dat onze
kampen bij aanvang van het schooljaar 2020-2021 niet door kunnen gaan. Tot nu toe zijn er te veel
restricties vanwege Corona, is het onzeker of deze in korte tijd of na de zomervakantie zullen
verbeteren en is het organiseren van deze drie kampen op een later moment te kort dag.
Voor de groepen 6 en 7 (van schooljaar 2020-2021) gaan wij ons uiterste best doen om te kijken
naar andere mogelijkheden in het schooljaar en voor de groepen 8 (van
schooljaar 2020-2021) zal het kamp waarschijnlijk in het voorjaar van 2021
plaatsvinden.
Wanneer er meer bekend is, zullen wij dat uiteraard met de leerlingen en ouders
van de desbetreffende groepen delen.
Wij gaan ons best doen, wij hopen op het beste, vooral voor onze leerlingen!
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Vakantierooster schooljaar 2019-2020
Zomervakantie
04-07-2020 t/m 16-08-2020*
Op vrijdag 03-07-2020 zijn alle leerlingen ‘s middags vrij

Hieronder vindt u het vakantierooster voor het schooljaar 2019-2020. De studiedagen voor
schooljaar 2020-2021 volgen nog.
Voorlopig vakantierooster schooljaar 2020-2021
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag
Pasen
Koningsdag
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

10-10-2020 t/m 18-10-2020
19-12-2020 t/m 03-01-2021
20-02-2021 t/m 28-02-2021
02-04-2021
03-04-2021 t/m 05-04-2021
27-04-2021
26-04-2021 t/m 09-05-2021
13-05-2021 t/m 14-05-2021
22-05-2021 t/m 24-05-2021
10-07-2021 t/m 22-08-2021
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