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Agenda 
 
17-09 Leerlingen vrij i.v.m. studiedag 
18-09 Leerlingen vrij i.v.m. studiedag 
24-09 Schoolfotograaf op Gouden Uillaan 
25-09 Schoolfotograaf op Oudelandselaan 
26-09 Viering met ouders 
28-09  Nieuwe nieuwsbrief 

Nieuws vanuit de directie 
 

Studiedagen 

Maandag 17 en dinsdag 18 september zijn alle kinderen 
vrij in verband met twee studiedagen voor de 
leerkrachten.  

Als team gaan we aan de slag met kindgesprekken, lezen 
en Engels.  

 

Tijdelijke invulling vacature groep 7 
Helaas hebben wij nog geen geschikte kandidaat kunnen vinden voor de invulling van de vacature voor groep 7 
op de Gouden Uillaan.  

Omdat wij het belangrijk vinden dat er voor de kinderen duidelijkheid en structuur is heeft juf Angelique 
besloten om maandag, dinsdag en woensdag les te geven. Dit betekent dat zij helaas minder tijd heeft voor 
haar taken als dalton coördinator. 

Daarnaast is juf Valeria bereid om haar werktijd tijdelijk uit te breiden, waardoor zij naast haar werkzaamheden 
als intern begeleider ook twee dagen voor de groep gaat. Dit betekent dat zij donderdag en vrijdag voor groep 
7 staat en hierdoor niet bereikbaar is als intern begeleider. Na schooltijd is zij natuurlijk weer bereikbaar voor 
eventuele vragen. 

Natuurlijk blijven we op zoek naar een enthousiaste leerkracht voor groep 7. Hieronder ziet u de vacaturetekst. 
Mocht u iemand kennen die misschien interesse heeft, kunt u deze altijd delen. 

 



 

 

 
 

 

OBS De Klipper zoekt 

Een groepsleerkracht voor groep 7 
werkdagen: woensdag, donderdag, vrijdag 

 

Onze school 
De Klipper is een leuke en gezellige basisschool in Berkel en Rodenrijs. De Klipper is een 

Daltonschool waarbij de werkwijze door de gehele school zichtbaar is. De school bestaat uit 

twee volwaardige locaties (Oudelandselaan en Gouden Uillaan). Momenteel bezoeken 

ongeveer 725 kinderen dagelijks de school. 

 
Wat zoeken wij? 
Voor onze locatie aan de Gouden Uillaan zijn wij opzoek naar een groepsleerkracht voor de 

dagen woensdag, donderdag en vrijdag voor onze groep 7. 

 
- Je bent enthousiast en geeft inspirerend les; 

- Je kunt aansluiten bij de onderwijsbehoefte van kinderen; 

- Je hebt affiniteiten met Daltononderwijs; 

- Je hebt een open en enthousiaste leerhouding; 

- Je weet een veilig pedagogisch (leer)klimaat te creëren; 

- Je bent in het bezit van een afgeronde Pabo-opleiding; 

- Je bent ICT-vaardig; 

- Je bent communicatief sterk, flexibel, ruimdenkend en collegiaal; 

- Je kunt zowel in duo-verband als in teamverband werken; 

 
Interesse? 
Motivatie en CV kun je sturen t.a.v. Michel Harmans  (waarnemend) directeur van de school.  

email: directie@daltondeklipper.nl   

 

 

 

 

 

 



Komt u helpen! 
Inmiddels hebben een aantal ouders al aangeboden mee te 
willen helpen in de ouderraad om verschillende activiteiten 
voor de school te organiseren. De hulp van ouders in de 
ouderraad is voor de school erg belangrijk, omdat zij er 
samen met de school voor zorgen dat activiteiten voor 
kinderen mogelijk zijn. Denkt u hierbij aan Sinterklaas, Kerst 
en de sportdag. 

Omdat het organiseren van deze activiteiten best wel wat werkt kost is de ouderraad nog steeds op 
zoek naar enthousiaste ouders die graag hun steentje bij willen dragen en willen helpen bij het 
organiseren van verschillende activiteiten op school. 

Lijkt het u leuk om mee te helpen? Meld u dan aan via OR@daltondeklipper.nl   

 
Juf Betty 
Juf Betty is helaas nog steeds ziek. Komende week staat juf Joke nog steeds voor de groep. In de 
week daarna zal zij helaas niet alle dagen meer kunnen.  Dit betreft de woensdag en donderdag. Voor 
deze dagen zijn wij nog op zoek naar een geschikte oplossing. Zodra wij deze hebben informeren wij 
de ouders van deze groep hierover.  

 

 

Vrijwilligers gezocht (herhaling) 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 


