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18 februari 2021 

Van Juf Suzanne 
Fijn dat je er bent! 

Beste ouders en leerlingen,  
 

Vorige week maandag konden wij weer zeggen tegen onze leerlingen: Fijn dat je er bent! Wat volgde 
was een week van spullen organiseren in de groep, verbinden met elkaar, lesstof hervatten, 
rekening houden met de adviezen en maatregelen en niet te vergeten: sneeuwpret. Mijn 
complimenten voor leerlingen, ouders en het team. 
Na een week kwam de volgende uitdaging: voor de tweede keer code rood, maar nu met ijzel… 

Geen enkele beslissing voelde helemaal ok. We begrijpen allemaal dat de rek er een beetje uit is, 

maar dank voor het vertrouwen, de steun en het het getoonde begrip. 

We zouden graag willen weten hoe iedereen het onderwijs op afstand heeft ervaren. Op school 

zullen we het aan de leerlingen vragen. In de volgende links een korte enquête in samenspraak met 

de MR voor de ouders: 

• Voor een leerling in groep 1/2 deze link 

• Voor een leerling in groep 3 of 4 deze link 

• Voor een leerling in groep 5 of 6 deze link 

• Voor een leerling in groep 7 of 8 deze link 

U kunt dus meerdere enquêtes invullen als u kinderen in meerdere groepen heeft. We stellen uw 

mening enorm op prijs, alvast bedankt. 

We nemen deze week afscheid van Juf Jennifer, vervangend event medewerker en de afgelopen 

weken ondersteundend voor de school. Wij zijn haar dankbaar voor haar inzet en bijdrage en 

wensen haar veel plezier met haar nieuwe uitdaging. 

Morgen vieren we toch een beetje carnaval, dit kon u lezen in de vorige PaperKlip. Van de ouderraad 

hebben alle groepen een spel gekregen, superleuk. Daarnaast verzorgen zij iets lekkers in de middag, 

hartelijk dank. 

Voor nu ga ik er vanuit dat we na de vakantie voortzetten hoe wij nu werken. Mocht er iets 

veranderen, dan houd ik u uiteraard op de hoogte via Parro. 

Vriendelijke groet en gezondheid gewenst, 

Suzanne Hellings 

Directeur RKBS Klippeholm 

 
 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGWkLvRQHJ0A_tvUJWBlGmEFGDaeWYlv6rgEB7zrI7XXnSLA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8Gxd4v6Pn6r5k4JdYW4MQMcXKIpCFD0nCfWOdqBAqNU91GQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLtxi6hs-1oGaLI5-PmzfvizV3Y_giWwrQyEleQX9oNPSHxQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0PaVcpuf3q_B4Grlna6iCMQXYvZeYSP4mCHYWyvYMtP5R2Q/viewform?usp=sf_link
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Wijziging vertrouwenspersoon  
De nieuwe externe vertrouwenspersoon heet Vivian Donker. Voor uitgebreide uitleg 

vertrouwenspersoon zie website. 
 

Carnaval  
Sandra Chaudron, ook wel de mevrouw die tijdens Carnaval altijd ballonfiguren voor ons maakt, 

heeft een cadeau gemaakt voor alle leerlingen van Klippeholm. Zij wilde graag iets voor de leerlingen 

doen aangezien ook Carnaval dit jaar helaas anders verloopt dan wij gewend zijn.   

Sandra heeft twee vrolijke ballonnen pilaren gemaakt, 1 voor Klippeholm en 1 voor Klip 2. 

            
 

ICT-Migratie door Cloudwise (zie ook bijlage) 
Onze school gaat voor het ICT-beheer migreren naar een nieuwe omgeving. De migratie en het 
beheer van deze omgeving wordt gedaan door Cloudwise. Voor meer informatie over Cloudwise 
kunt u eens kijken op www.cloudwise.nl. Op vrijdag 5 maart zal de migratie plaatsvinden. Mogelijk 
zijn we daardoor die ochtend telefonisch beperkt bereikbaar. U kunt ons dan een mail sturen op: 
directie@klippeholm.nl. 
Na deze dag is de school omgezet naar de COOL omgeving van Cloudwise. Alle leerlingen en 
medewerkers zullen gebruik blijven maken van Microsoft 365. 
 

Bijlagen: 
Migratie naar Cloudwise – informatie voor ouders/verzorgers.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:directie@klippeholm.nl
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Hieronder vindt u het vakantierooster voor het  

Schooljaar 2020-2021 

 

Vakantierooster schooljaar 2020-2021 

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                                                  23-05-2021 t/m 24-05-2021 
Zomervakantie                                          10-07-2021 t/m 22-08-2021 
 


