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Agenda
27-08
11-09
17-09
18-09
24-09
25-09
26-09

Eerste schooldag
Informatieavond
Leerlingen vrij i.v.m. studiedag
Leerlingen vrij i.v.m. studiedag
Schoolfotograaf op Gouden Uillaan
Schoolfotograaf op Oudelandselaan
Viering met ouders

Nieuws vanuit de directie
Beste ouders,
Nog 1 week en dan mogen de kinderen na een lange vakantieperiode weer naar school. Namens het team wil
ik alvast iedereen welkom heten voor het nieuwe schooljaar. Hopelijk heeft iedereen kunnen genieten van een
heerlijke vakantieperiode.
Maandag 27 augustus zullen de meesters en juffen de kinderen weer verwelkomen.
In deze nieuwsbrief wil ik u informeren over een aantal praktische zaken die voor de start van het schooljaar
belangrijk zijn. Zo willen we de volgende afspraken weer even onder de aandacht brengen.
•

•
•

Om voor de kinderen de rust in de groepen 4 tot en met 8 te bewaren willen wij u vragen uw kind voor
de klas (of eventueel al op het schoolplein of in de hal) gedag te zeggen, zodat het klaslokaal echt voor
de kinderen is. De leerkracht zal bij de ingang van de klas staan, maar hij/zij staat daar voornamelijk
om uw kind welkom te heten. Als u iets wilt doorgeven kan dit natuurlijk per email of telefonisch.
Uiteraard kunt u ook 's middags even naar de klas van uw kind lopen.
Voor ouders van leerlingen in grep 3 geldt dat zij tot de herfstvakantie met hun kind wel mee de klas
in mogen. Na de herfstvakantie geldt voor hen ook de hierboven genoemde afspraak.
Wij willen u vragen om uw kind op tijd naar school te sturen/brengen, zodat de lessen om 8.30 uur
kunnen starten.
I.v.m. de rust in de school willen wij alle ouders verzoeken om altijd buiten op hun kind te
wachten aan het einde van een schooldag. Dus ook als het regent. Dit geldt voor beide locaties.

Verkeerssituatie voor de school
Verschillende keren hebben wij al aandacht besteed aan de verkeerssituatie rondom de school. Aan het begin
van het schooljaar willen wij hier nogmaals aandacht aan besteden.
We hopen dat zoveel mogelijk kinderen lopend of op de fiets naar school komen, dit om het autoverkeer zo
veel mogelijk te beperken.
Mocht u toch uw kind met de auto naar school brengen, dan verzoeken wij
u om uw auto in een parkeervak te parkeren. Regelmatig zien we dat
auto’s midden op de weg parkeren om kinderen snel uit te laten stappen.
Dit zorgt voor gevaarlijke situaties. Laten we met elkaar ervoor zorgen dat
de verkeerssituatie rondom de school voor de kinderen zo veilig mogelijk
is!
Alvast dank voor uw medewerking.

Jaarkalender
In de bijlage stuur ik u de jaarkalender voor schooljaar 2018-2019 mee. Hierin staan verschillende data van
onder andere de schoolfotograaf, vieringen en andere activiteiten. Nog niet alle data van activiteiten, ORvergaderingen en MR-vergaderingen zijn bekend. Zodra er nieuwe data bekend zijn zullen wij u hierover
informeren via de nieuwsbrief.

Nieuwsbrief
Zoals u de laatste periode van schooljaar 2017-2018 heeft gemerkt zal er 1 nieuwsbrief zijn voor beide locaties.
Wij vinden het belangrijk dat alle ouders op de hoogte zijn van wat er op De Klipper gebeurt. We zijn tenslotte
1 school.

Staking 12 september
Er zijn al verschillende ouders die gevraagd hebben wat De Klipper gaat doen rondom de staking van 12
september. Hier is nog niets over bekend. Zodra hier meer over bekend is laat ik u dit weten.

Gymrooster
Hieronder het gymrooster voor groep 3 t/m 8 voor komend schooljaar.
Oudelandselaan
Maandag:
8:30-9:15 7/8 Maarten
9:15-10:00 8 Ferry/Jennifer
10:00-10:45 5 Renske/Rianne
11:00-11:45 4 Kelsey
11:45-12:30 4 Wanda

Woensdag:
8:30-9:15 4 Kelsey
9:15-10:00 3 Sanne
10:15-11:00 3 Marieke
11:00-12:00 4 Wanda

12:45-13:30 6 Dewi
13:30-14:30 5 Simone/ Anne

Donderdag:
8:30-9:15 7/8 Maarten
9:15-10:00 5 Simone/Anne
10:00-10:45 8 Ferry
11:00-11:45 3 Marieke
11:45-12:30 3 Sanne
12:45-13:30 6 Dewi
13:30-14:30 5 Rianne/Renske

Gouden Uillaan
Dinsdag::
8:30-9:15 3 Melissa
9:15-10:00 3 Helga/Sabrina
10:00-10:45 4 Ilse/Kaltoum

Donderdag:
8:30-9:10 5/6 Lizet/Dylan
9:10-9:50 5 Jacomine/Nicole
9:50-10:30 3 Melissa

Vrijdag:
8:30-9:15 8 Janet
9:15-10:00 8 Gea/Jennifer
10:00-10:45 4 Tineke/Judith

11:00-11:45 5 Nicole/Jacomine

10:45-11:25 3 Sabrina/Helga

11:00-11:45 5/6 Lizet/Dylan

11:45-12:30 7 Evelien
12:45-13:30 8 Janet
13:30-14:30 8 Jennifer/Gea

11:25-12:05 4 Kaltoum/Ilse
12:05-12:45 4 Judith/Tineke
13:00-13:45 7 Angelique
13:45-14:30 6 Tineke/Ingrid

11:45-12:30 6 Ingrid/Tineke
12:45-13:30 7 Evelien
13:30-14:30 7 Angelique

