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20 augustus 2020 

Van Juf Suzanne 

 

Beste ouders en leerlingen, 
 

Fijn dat je er bent! 

Het nieuwe schooljaar is afgelopen week begonnen. Ondanks het warme 
weer kunnen we concluderen dat het goed voelt om het schoolgebouw weer 
gevuld te zien met leerlingen, leerkrachten en onderwijsondersteuners. In dit 
rijtje missen we een belangrijk deel van onze ‘kerntriade’: de ouders. Helaas 
kunnen we u voorlopig nog niet verwelkomen in de school door de Corona 
maatregelen. Hopelijk spreken we elkaar snel in Teams, bijvoorbeeld tijdens 
de startgesprekken. Informatie over intekenen via Parro volgt spoedig. 
Daarnaast is Parro volop in gebruik, wij zullen stapsgewijs de functies gaan 

gebruiken. De leerkrachten zullen zich op korte termijn hierin voorstellen. Onder deze tekst vindt u 
de foto’s op afstand die vorige week zijn gemaakt van ons team. 
In de jaarkalender staan de weken waarin de startbijeenkomsten staan gepland. Deze zijn normaal 
gesproken bedoeld als ‘Nieuwjaarsbijeenkomst’, maar dan in september. Om een kijkje in de keuken 
te krijgen, maar ook om elkaar te ontmoeten. Het laatste is niet mogelijk, zien hoe alles in de klas 
gaat wel en dat gaan we doen d.m.v. extra filmpjes in Parro. Heeft u input voor de filmpjes, 
bijvoorbeeld: Hoe verloopt een rekenles? Wat doen de leerlingen in 1/2 als zij buitenspelen? Mailt u 
gerust naar de leerkracht, wellicht kan deze de input gebruiken. 
Voorheen trof u in de bijlage de jaarlijkse bijlage van de officiële schoolgids met daarin voornamelijk 
praktische informatie. Deze is in de maak en zal z.s.m. worden gestuurd en op de website worden 
geplaatst. 
We wensen iedereen in deze bijzondere tijd een mooi en fijn schooljaar toe! 
 
Lieve groet en gezondheid gewenst, 
 

Suzanne Hellings 

Directeur RKBS Klippeholm 
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Praktische schoolregels 
Nu we weer voortvarend aan dit schooljaar zijn begonnen en de eerste week er bijna opzit willen we 
graag een aantal schoolregels opfrissen.  

 Ziektemelding en verlof aanvragen. Bij ziekte ontvangen wij graag een telefonische 
ziektemelding vóór 8.30 uur. Bijzonder verlof liefst zes weken van tevoren aanvragen bij de 
directeur. Gaat het om religieuze verplichtingen dan bent u verplicht dit verlof uiterlijk twee 
dagen van tevoren te melden bij de directeur. In het geval van extra verlof (vakantie buiten de 
schoolvakanties i.v.m. de aard van het beroep van één van de ouders) moet de aanvraag 
minimaal zes weken van tevoren zijn ingediend.  

 Fietsen. Fietsen moeten worden geplaatst in of tegen de fietsenrekken. Niet los tegen een 
schoolhek, heg, muur of op de stoep. Hierdoor blijven de ingangen en doorgangen vrij en 
hebben voetgangers er geen last van. Een vriendelijk doch dringend verzoek aan 
ouders/verzorgers die kinderen wegbrengen of ophalen om er op te letten dat de doorgang 
tussen de heg van het schoolplein en de gymzaal vrij blijft, zodat klassen die teruglopen naar hun 
school niet worden gehinderd. 
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 Start van de lessen. De afspraak dat alléén leerlingen en geen ouders het schoolplein op mogen 
komen, blijft van kracht. Informatie over de tijd van brengen heeft u ontvangen via de leerkracht 
van uw zoon/dochter.  Voor de groepen ½ gelden specifieke regels. Deze zijn gemaild naar de 
desbetreffende groepen. 

 Onze lessen starten om 8.30 uur.  

 Einde schooldag. Ook nu blijft de afspraak dat alléén leerlingen en géén ouders het schoolplein 
op mogen van kracht. 

 Skateboards, stepjes, eenwieler etc. Op school hebben wij de afspraak dat er tijdens pauzes en 
onder lestijd geen gebruik gemaakt wordt van speelgoed dat rolt of rijdt. Daarbij denken we o.a. 
aan skateboards, stepjes, eenwielers maar ook aan afstand bestuurbare auto's en drones. Dit 
om beschadigingen aan eigendommen en ongelukken te voorkomen. Het vriendelijke verzoek 
om dergelijk materiaal dan ook niet door kinderen mee te laten nemen naar school.  

 Fruit. De leerlingen eten fruit als tussendoortje tijdens de ochtendpauze. Alleen na overleg met 
de leerkracht mag een leerling dat geen enkel fruit lust iets anders meenemen. 

 

Gezonde school 
Gezonde school- gezonde voeding! Als gezonde school vinden wij bewegen heel belangrijk maar ook 
gezond eten. Daarom hierbij even een reminder over de eetgewoontes.  
Om 10 uur eten wij fruit en tussen de middag brood.  Wij willen u vragen om bij het brood geen 
koek/chips/snoep toe te voegen.  
Alvast bedankt voor de medewerking! 
 

Bericht van de Oudervereniging van RKBS Klippeholm 

Op woensdag 9 september staat de algemene ledenvergadering van de Oudervereniging op de 

agenda. Deze zal in teams plaatsvinden. Hierover wordt u nog bericht. 

 

Buitenschoolse activiteiten 
Vanuit Meer Primair hebben wij de maatregel ontvangen, om al de buitenschoolse en de niet 

lesgebonden activiteiten op te schorten. Denkt u hierbij aan o.a. het schoolreisje, open podium, 

bezoek Heimanshof en de boekenmarkt. Mocht er een verandering plaatsvinden dan informeren wij 

u hierover.  

 

Hoofdluiscontrole 

Vanwege de huidige maatregelen rond het Corona virus kan de hoofdluiscontrole dit schooljaar 
voorlopig niet worden uitgevoerd.  
Wilt u uw kind thuis controleren op hoofdluis en de leerkracht van uw kind op de hoogte brengen als 
er hoofdluis voorkomt in uw gezin? Daarvoor alvast dank. 
Meer informatie over het controleren en behandelen van hoofdluis vindt u op  
www.rivm.nl › hoofdluis 
Zo houden we met elkaar de school hoofdluis vrij!  
Alvast bedankt!  
Mocht u verder nog vragen hebben over de controle van hoofdluis dan kunt u terecht bij Juf 
Monique van Meurs via mvmeurs@klippeholm.nl 

 
Geboren 

Op dinsdag 14 juli 2020 is juf Laure bevallen van dochter Sarah Anna. We wensen juf 
Laure, samen met partner Alexander en zoontje Thomas, heel veel geluk met zijn 
viertjes. 

 
 

https://www.rivm.nl/hoofdluis
mailto:mvmeurs@klippeholm.nl
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Even voorstellen 
 

Mijn naam is Bart Hoving, Ik ben 25 jaar en ik woon in De Kwakel. Ik voetbal al 
vanaf mijn 5e bij S.V. KDO en speel nu in het eerste elftal. Verder hou ik ervan om 
met vrienden op wintersport te gaan om daar te snowboarden. Na mijn 
middelbare school ben ik naar het CIOS gegaan, omdat ik sporten erg leuk vond. 
Na 4 jaar heb ik mijn diploma gehaald en ben ik erachter gekomen dat ik naast 
sporten, het lesgeven ook erg leuk vond. Daarom ben ik daarna naar de 
Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO) gegaan. Op de ALO heb ik een 
superleuke tijd gehad, waarin ik veel vrienden heb gemaakt en veel heb geleerd. 

Afgelopen maart ben ik afgestudeerd aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding in Amsterdam. 
Vanaf aankomend schooljaar ben ik op de maandag, woensdag en vrijdag samen met juf Chantal 
Schuil de vakleerkracht gymnastiek (op de dinsdag en donderdag ben ik werkzaam op een andere 
basisschool). Ik heb enorm veel zin in het schooljaar, ik hoop jullie ook! 
 
Mijn naam is Kirsten Blom. 
Dit schooljaar sta ik op woensdag in groep 4B, op donderdag in groep 4C en op 
vrijdag geef ik extra ondersteuning aan de groepen 3 en 4. Voor mij is het 
belangrijk dat kinderen zich veilig voelen, veel nieuwe kennis opdoen en plezier 
beleven met elkaar. Hier doe ik dan ook mijn uiterste best voor. Ik kijk er naar uit 
om er samen met de kinderen en mijn collega's een mooi en leerzaam schooljaar 
van te maken! 
 

Hierbij wil ik mij graag aan jullie voorstellen. Mijn naam is 
Susanne Vrolijk en dit jaar ben ik op Klippeholm de juf van groep 8B op dinsdag 
en de juf van groep 8A op woensdag en vrijdag. Ik woon met mijn man en dochter 
(bijna 5 maanden oud) in Hoofddorp en vindt het, nu zij geboren is, fijn om 
dichterbij huis te werken! Deze week heb ik al een fijne start gemaakt in de 
groepen 8 en heb dan ook zin in de rest van het schooljaar! 
 

 
Hallo allemaal, mijn naam is Anja van Vliet en ik ben afgelopen maandag gestart 
in groep 1-2b. Op maandag en dinsdag vervang ik Heleen Herfst en op woensdag 
ondersteuning ik bij andere groepen in de school. De afgelopen twee jaar heb ik 
gewerkt op de IJwegschool in Hoofddorp in groep 3/4 en bij de kleuters. Ik ben 
getrouwd en moeder van twee zoons (9 en 12) en we wonen in Hoofddorp. De 
oudste is deze week gestart op de middelbare school. Weer een hele nieuwe fase 
en toch wel net zo spannend als toen hij voor het eerst naar de basisschool ging. 
Ik houd erg van lezen en koken en ga graag met mijn gezin op pad met onze caravan. Ik kijk uit naar 
een erg fijne tijd op Klippeholm. Mijn eerste week is in ieder geval erg goed bevallen 🙂 

 
Dit jaar ben ik nieuw op Klippeholm. Ik stel me graag aan u voor. Mijn naam is 

Angelique Zaadnoordijk en ik ga werken als NT-2 specialist. Ik zal kleine 

groepjes kinderen begeleiden die Nederlands als tweede taal hebben. Om u 

een klein inkijkje te geven in wat ik kan doen zal ik twee voorbeelden geven.  

Het eerste voorbeeld is dat ik een tekst, die de kinderen later in de klas nog 

een keer gaan lezen, alvast met de kinderen lees en bespreek. Wat staat er in 

de tekst en wat betekenen de woorden die in de tekst staan. Een ander 

voorbeeld is dat ik een kind help met klokkijken in het Nederlands. 14.30 uur is in het Nederlands 

half drie en een Engelsman zegt half past two. Door dit met een kind te bespreken en oefenen, weet 

een kind welke tijd hij met zijn vriendje heeft afgesproken als ze om half 3 samen naar de 

bibliotheek gaan. 
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In mijn vrije tijd vind ik het fijn om een wandeling te maken, een boek te lezen of een diamond 

painting te maken. Ik woon samen met mijn man en drie zonen, van 10, 8 en bijna 6 jaar in 

Heemskerk. Als gezin vinden wij het leuk om te skiën, naar de bioscoop te gaan en te fietsen. Mijn 

jongens doen aan de sport BMX. 

 

Lieve ouders en verzorgers, 
Mijn naam is Seline van Keeken. Ik word eind augustus 31 jaar en ik ben 
opgegroeid in Hoofddorp. Ik woon hier samen met mijn man Bram, onze zoon Levi 
(3 jaar) en onze dochter Romee (1 jaar). 
Dit is mijn eerste schooljaar op Klippeholm (2020-2021). 
Hiervoor heb ik bijna 10 jaar gewerkt op basisschool De Brandaris. 
Als leerkracht wil ik dat de kinderen zich optimaal ontwikkelen. Ik vind een 
positieve sfeer in de klas heel belangrijk. Alle kinderen moeten zich veilig kunnen 
voelen en succeservaringen opdoen. Ik zal op maandag, dinsdag en woensdag werkzaam zijn op 
Klip2 in groep 5a. 
In mijn vrije tijd ben ik veel aan het sporten. Variërend van Crossfit tot een lekker stuk fietsen met 
mijn gezin. Ook vinden wij het heerlijk om met ons campertje weg te gaan. 
Ik heb heel veel zin om lekker aan de slag te gaan met het team en de kinderen van Klippeholm. Ik 
hoop snel kennis te maken met u. 
Met vriendelijke groet, 
Seline van Keeken 
Leerkracht groep 5a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

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

Hieronder vindt u het vakantierooster, studiedagen en didactische dagen voor het  

schooljaar 2020-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakantierooster schooljaar 2020-2021 

Herfstvakantie     10-10-2020 t/m 18-10-2020 
Kerstvakantie     19-12-2020 t/m 03-01-2021 
Voorjaarsvakantie    20-02-2021 t/m 28-02-2021 
Goede vrijdag     02-04-2021 
Pasen      03-04-2021 t/m 05-04-2021 
Koningsdag     27-04-2021 
Meivakantie     26-04-2021 t/m 09-05-2021 
Hemelvaart     13-05-2021 t/m 14-05-2021 
Pinksteren     22-05-2021 t/m 24-05-2021 
Zomervakantie    10-07-2021 t/m 22-08-2021 
 

Studiedagen en didactische dagen schooljaar 2020-2021 
Studiedagen 
Vrijdag  2 oktober 2020 
Donderdag 12 november 2020 
Maandag  1 maart 2021 
Dinsdag 6 april 2021 
Woensdag 2 juni 2021 
 
Didactische dagen 
Vrijdag  19 februari 2021 
Maandag 7 juni 2021  

 


