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Nieuws vanuit de directie
Schoolfotograaf
Dit jaar zal de schoolfotograaf op beide locaties één dag langskomen voor het maken van de schoolfoto’s. Op
maandag 24 september komt de schoolfotograaf naar de klassen op de Gouden Uillaan. Op dinsdag 25
september komt de schoolfotograaf naar de klassen op de Oudelandselaan.
Er is dit jaar gekozen voor een witte achtergrond.
Zoals elk jaar worden er, behalve de individuele en klassenfoto’s, ook foto’s gemaakt van de broertjes en
zusjes. Deze broertjes/zusjes foto’s worden alleen gemaakt van kinderen die op dat moment bij ons op school
zitten.
Voor de broertjes en zusjes die niet op dezelfde locatie zitten, is er de mogelijkheid om toch samen op de foto
te gaan. Deze leerlingen kunnen bij aanvang van de dag eerst gezamenlijk op de foto, dus of maandag op de
Gouden Uillaan of dinsdag op de Oudelandselaan.
Geef dit wel vooraf aan bij de desbetreffende leerkracht, zodat deze op de hoogte is wie er die dag later in de
klas aanwezig zullen zijn.
Dit jaar kunnen de schoolfoto’s digitaal besteld worden. Over hoe dit in zijn werk gaat, zullen wij u later
informeren.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u deze stellen aan juf Mirjam Eernisse.

Informatieavond
Op dinsdag 11 september houden we op beide locaties een informatieavond. De tijden hiervoor zijn:
19:00 – 20:00 uur groep 5 t/m 8
20:00 – 21:00 uur groep 1 t/m 4
Tijdens deze informatieavond zullen de leerkrachten in de klas van uw kind u informeren over wat er in het
komende schooljaar in de groep zal gaan plaatsvinden. Tevens krijgt u te horen op welke manier en waarmee
de kinderen zullen gaan werken. Ook algemene informatie wordt deze avond met u gedeeld.
Wij hopen dat u allemaal aanwezig kunt zijn. Tot dinsdag!

Vrijwilligers gezocht
Voor tussenschoolse opvang op locatie Gouden Uillaan zijn we op zoek naar vrijwilligers die graag
willen helpen.
Mocht u interesse hebben dan kunt u contact opnemen met Anouk Hijdra (telefoon: 010-2862777) of
uw interesse aangeven bij de leerkracht van uw kind. Ouders van kinderen op locatie
Oudelandselaan mogen natuurlijk ook reageren.

Luizenpluis ouders gezocht!
Dit schooljaar is een aantal hulpouders met de luizencontroles gestopt, maar we willen de groep LOL (let op
luizen) ouders zo groot mogelijk houden, zodat we de luizencontroles kunnen voortzetten. Daarom hebben we
uw hulp nodig!
Per groep zoeken we 2 ouders die de controles voor die groep willen uitvoeren.
De controles vinden zo spoedig mogelijk na iedere schoolvakantie plaats en kosten ongeveer een half uur per
keer. Het groepje ouders kan in overleg met de leerkrachten voor een groot deel zelf bepalen welke tijd het
beste uitkomt en dus op welk tijdstip de controles plaatsvinden.
Als u nog een kleintje thuis heeft: geen probleem, u mag uw kind gewoon meenemen.
De andere LOL ouders helpen u de eerste keer als u niet weet hoe het moet.
Uw kind vindt het vaak heel leuk als u komt helpen bij zo'n controle.
U kunt zich aanmelden bij de leerkracht van de groep van uw kind.

Mad Science
Vandaag hebben de kinderen van groep 3 t/m 8 kunnen genieten van een
spectaculaire Science show.
De kinderen van groep 3 t/m 8 kunnen zich opgeven voor de naschoolse cursus.
Zij worden vanaf 19-9-2018 iedere woensdag zes weken lang meegenomen in de
wondere wereld van experimenten, proefjes en demonstraties! Elke week staat een
nieuw thema centraal en zal de professor de wetenschap en techniek die daarachter
zit uitleggen. Uiteraard gaat ook iedereen zelf aan de slag als echte wetenschapper!
Vlieg samen met de professor door de basisregels van aerodynamica en leer over
superstructuren, elektriciteit en het werk van detectives. Er komt van alles aan bod!
Na afloop van de show worden de inschrijfformulieren aan de kinderen meegegeven.
LET OP! De inschrijftermijn is van korte duur! Inschrijven kan t/m 12-09-2018 en vol=vol. Nu al nieuwsgierig?
Bekijk hier de lessen of klik direct op het inschrijfformulier.

Oproep vanuit de kleutergroepen op locatie Oudelandselaan
Kleding maat 110/116, 122/128 gezocht.
Het komt wel eens voor dat een kleuter 'een ongelukje' heeft op school en dan is het fijn om een schone broek
aan te kunnen doen. De kleuterleerkrachten van de locatie Oudelandselaan zijn daarom op zoek naar wat
kleding:
- leggings en broeken voor een meisje in maat 110/116 of 122/128;
- onderbroekjes voor een jongen of meisje in maat 110/116 of 122/128.
Wie kan ons helpen aan iets van bovenstaande?

U kunt hiervoor contact opnemen met de leerkrachten van groep 1 / 2 op locatie Oudelandselaan.

Talentbegeleiding
Beste ouders,
Veel ouders kennen mij als leerkracht op de Klipper, vorig schooljaar ben ik hier ook begonnen als
Talentbegeleider. Talentbegeleider? Wat is dat, zult u misschien denken. Dat is een leerkracht
gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen die meer- of hoogbegaafd zijn. Dit is een onderwerp
dat regelmatig in de media wordt aangestipt, wellicht heeft u zich ook wel eens afgevraagd hoe het
onderwijs aan deze kinderen op onze school wordt vormgegeven.
Op de Klipper bieden we deze leerlingen extra uitdaging binnen de klas, ook hebben we “de
Optimisten” een plusgroep. Deze groepen begeleid ik. Verder is er ook een leerteam van
leerkrachten en IB (interne begeleiding) waarmee we ons onderwijs aan deze groep leerlingen steeds
proberen te verbeteren. Verder participeer ik ook in de Talentbegeleiders groep van de
Scholengroep Holland waarbij we ons bezig houden met beleid, intervisie en kennisoverdracht.
“De Optimisten” worden gevormd door een groep leerlingen die bovengemiddeld (kunnen) presteren in de klas en waarbij uit
intelligentieonderzoek of intern onderzoek blijkt dat er sprake is van (hoog)begaafdheid of een sterk vermoeden daarvan. Het betreft
leerlingen die door hun meer- of hoogbegaafdheid meer nodig hebben dan wat binnen het reguliere schoolwerk en het verrijkingsaanbod
binnen de groep geboden kan worden.
Naar aanleiding van signalering door de leerkracht kunnen kinderen besproken worden met de IB- er en de Talentbegeleider. Om in
aanmerking te komen voor de Optimisten moeten kinderen voldoen aan een aantal toelatingscriteria.
- De leerling zit in groep 5 t/m 8. Over groep 4 kunnen we bij voldoende ruimte, eventueel met elkaar in gesprek gaan.
- Er is een gefundeerd vermoeden van meer- of hoogbegaafdheid, ook als dit niet tot uiting komt bij citoscores. De fundering bestaat zowel
uit ondersteunende harde gegevens, zoals cijfers/resultaten afkomstig uit toetsen en onderzoeken, als ondersteunende informatie
afkomstig van ouders en leerkrachten, aangevuld met gegevens uit de signaleringlijst begaafdheidskenmerken. De leerling is besproken
binnen groeps- en leerling besprekingen. De uitkomsten hiervan zijn ondersteunend voor het vermoeden.
- Indien beschikbaar kan een intelligentieonderzoek aantonen dat er sprake is van een hoge algemene intelligentie van het niveau begaafd
of hoogbegaafd (WISCIII >120, NSCCT >120). De test mag niet ouder zijn dan twee jaar. (Hoog)begaafdheid is geen eendimensionaal begrip
dat is uit te drukken in een criterium als een IQ-score >120. Een hoge score is wel een sterke indicatie van een hoge intelligentie, maar een
lagere score sluit dit niet uit.
- De leerling bezit cognitieve en persoonlijkheidskenmerken die wijzen op (hoog)begaafdheid. Deze kenmerken zijn door de leerkracht
vastgelegd en besproken in de groeps- en/of leerlingbespreking.
- Bij de leerling is sprake van een ontwikkelingsvoorsprong het leerjaar overstijgend. Dit is duidelijk te zien in een uitdraai van het
leerlingvolgsysteem. Relevante gebieden hiervoor zijn begrijpend lezen, rekenen wiskunde.
- De leerling heeft behoefte aan meer uitdaging en ontwikkeling dan redelijkerwijs in de eigen klas geboden kan worden. Het aanbod
gericht op uitdaging en ontwikkeling heeft voorafgaande aan de aanvraag in de eigen klas plaatsgevonden. Na de aanmelding voor de
plusklas wordt deze aanpak voortgezet.
- De leerling mist gelijkgestemden/ontwikkelingsgelijken in de eigen klas.
- De leerling kan functioneren in een groep en stoort het onderwijsproces van medeleerlingen niet.

- De leerling is gemotiveerd om deel te nemen aan de Optimisten en is bereid om plustaken uit te voeren. De leerling is zich ervan bewust
dat dit niet vrijblijvend is, het maakt deel uit van het verplichte schoolwerk.
- De deelname aan de Plusklas wordt ondersteund door de ouders van de leerling. De ouders zijn op voorhand voldoende geïnformeerd.
Ouders weten dat dit extra “zorg” betreft. Relevante informatie van de ouders wordt meegenomen in de aanvraag.
- Leerlingen worden tweejaarlijks besproken aan de hand van de leerlingenbesprekingen door leerkracht, IB en de Optimistenbegeleider.
Deelname in groep 5 betekent dus niet automatisch deelname t/m groep 8. Vanaf groep 5 wordt er in toenemende mate beroep gedaan
op inzicht en kunnen de resultaten gaan afwijken van voorgaande jaren.
Wellicht is dit best veel informatie daarom zal ik in een andere nieuwsbrief eens beschrijven wat we dan precies doen bij “de Optimisten”
en waarom we dat doen. Mocht u nog vragen hebben, ik werk op maandag en donderdag.
Miriam Vermeulen

Nieuw van buiten school

Informatieavond
Ik ben Oké training
Tijdens deze informatieavond krijg je een kijkje in de training en het materiaal dat
gebruikt wordt. Ruimte voor vragen is er volop.
Voelt de training als passend voor jouw kind dan kan je het direct aanmelden voor
de training die eind september start.

Op dinsdag 11 september van 20.00- 21.00 uur
gratis deelname
aanmelden en vragen via
nicole@intense kinderen

VOORSTELLING

Spekkie en Sproet zijn twee superspeurders die geregeld
in hachelijke situaties terechtkomen. Spekkie eet dan graag een spekkie. “Daar kan
ik beter van nadenken”, zegt ze altijd.
Een flitsende voorstelling met spannende muziek, hoorspelelementen, verhalen en
bijpassende illustraties via de beamer door de schrijfster zelf.
Deze voorstelling is gebaseerd op het boek:
Spekkie en Sproet: een griezelige ontdekking

Spekkie en Sproet belanden in een oude villa waar ze een duister geheim ontdekken.
Gelukkig zijn ze samen en helpen ze elkaar waar ze kunnen. Echte vrienden staan
nou eenmaal altijd voor elkaar klaar,
zelfs als het heel spannend wordt.
Vivian den Hollander vertelt en Mattie Poels begeleidt haar op diverse instrumenten.
Gezongen wordt er natuurlijk ook!
Leeftijd: vanaf 7 jaar.
Locatie: Theater ‘tWeb, Nachtegaallaan 4, Bleiswijk (zelfde gebouw als de bibliotheek)
Datum: zaterdag 29 september 2018
Tijden: 15.00 – 16.00 uur en 17.00 – 18.00 uur
Toegangsprijs: € 7,50 p.p.
Kaarten online te koop via: www.theatertweb.nl

