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Agenda

3-10
5-10
8-10 t/m 12-10
12-10
22-10 t/m 25-10

Start Kinderboekenweek
Dag van de leerkracht
Groep 7/8 op kamp
Afsluiting Kinderboekenweek
Herfstvakantie

Nieuws vanuit de directie
Even voorstellen
Mijn naam is Anne Marie van Lanen. Totdat de nieuwe directeur gevonden is
ondersteun ik als interim directeur de komende maanden Michel.
Ik hoop u op school op één van de locaties tegen te komen. Ik ben in principe
werkzaam op maandag, dinsdag en vrijdag, waarvan twee dagen op locatie
Oudelandselaan. U kunt mij via de directiemail of telefoonnummer van school
bereiken.

Kinderboekenweek
De KINDERBOEKENWEEK® wordt ieder jaar in oktober gehouden. Tien dagen lang worden er door het hele land
allerlei activiteiten rondom het kinderboek georganiseerd. De Kinderboekenweek gaat op woensdag 3 oktober
van start. Kinderen mogen verkleed naar school. U heeft hierover een brief ontvangen via de email.
Boekenmarkt
Op 3 oktober vindt de boekenmarkt plaats. Op beide locaties zal de boekenmarkt zijn van 11.45 uur – 12.30
uur.

Kamp groep 7/8
Maandag 8 oktober gaan de kinderen van groep 7/8 op schoolkamp. Met alle kinderen zullen we de groepen
uitzwaaien. De kinderen gaan met de leerkracht mee naar buiten. Alle kinderen blijven te alle tijden bij hun
groepsleerkracht.

’s Ochtends zal er een gedeelte van de parkeerplaats voor de school afgezet worden, zodat de bussen goed voor
de school kunnen parkeren. Houd u hier alstublieft rekening mee.

Vervanging tijdens afwezigheid leerkrachten i.v.m. kamp
Zoals u heeft kunnen lezen, zullen er een aantal leerkrachten vrij geroosterd worden om als begeleiding mee te
gaan op kamp.
Voor de groep van deze leerkracht hebben wij vervanging geregeld. Hieronder zullen wij u informeren welke
leerkracht er tijdens de afwezigheid voor de groep staat.
Groep 1/2A - Juf Marjan en juf Maria
Maandag --> juf Marjan
Dinsdag --> juf Marjan
Woensdag --> juf Mirjam E
Donderdag --> juf Ans
Vrijdag --> juf Mirjam E
Groep 4A OL – juf Wanda/juf Marjan
Maandag àJuf Jennifer
Dinsdag àJuf Jennifer
Woensdag àJuf Jennifer
Donderdag àJuf Marjan
Vrijdag àJuf Valeria
Groep 5B OL – Juf Anne
Maandag àJuf Miriam
Dinsdag àJuf Simone
Woensdag àJuf Simone
Donderdag àJuf Simone
Vrijdag àJuf Simone
Groep 5/6 UIL – meester Dylan
Maandag àJuf Lizet
Dinsdag àJuf Lizet
Woensdag àJuf Valeria
Donderdag àJuf Lizet
Vrijdag àJuf Lizet
In de week dat de groepen 7 en 8 op kamp zijn zullen door afwezigheid de gymlessen van meester Ferdie en de
Engelse lessen van meester Dylan niet doorgaan.
Ook zal door inzet van juf Miriam voor een groep de Optimisten niet doorgaan en de ondersteuning die
geboden wordt door juf Mirjam en juf Ans kan ook anders zijn tijdens de kampweek.

Afscheid
Beste ouders,
Ik wil jullie via deze weg op de hoogte brengen dat ik na ruim 11 jaar afscheid ga nemen van De Klipper. Ik heb
een baan aangeboden gekregen in mijn eigen woonplaats en zal per 1 januari 2019 gaan werken op een school
in Hendrik Ido Ambacht.
Een gemakkelijk besluit was het zeker niet. Het was veel denken, overwegen, nog meer denken en uiteindelijk
met een heel dubbel gevoel de knoop doorhakken.

Ik kan terugkijken op een goede, leerzame en vertrouwde tijd op De Klipper, maar ik zie het ook als een kans
om op een andere school aan het werk te mogen gaan. Bovendien gaat het mij heel veel reistijd schelen, tijd
die ik graag met mijn gezin en zeker ook met mijn familie wil delen.
Met vriendelijke groet,
Miranda

Studiedag kindgesprekken
Sinds vorig jaar zijn wij begonnen met het voeren van kindgesprekken met de kinderen en daaraan sluitend een
gesprek met u, het zogenoemde herfstgesprek. Deze gesprekken zijn vorig jaar zo goed bevallen dat wij
besloten hebben hiermee door te gaan. Wij zijn van mening dat het voeren van kindgesprekken een zeer goede
manier is om uw kind beter te leren kennen en inzicht te krijgen in zij of haar onderwijsbehoeftes.
Als team wilden wij kijken of we nog meer uit de gesprekken kunnen halen en hebben hier tijdens de tweede
studiedag aandacht aan besteed. Samen met ‘Onderwijs maak je Samen’ zijn wij hier over in gesprek gegaan en
hebben zij een mooi studiemoment verzorgd. Het was een enerverende, inspirerende en gezellige ochtend
waarbij wij als team goed hebben kunnen nadenken over hoe we meer uit de gesprekken kunnen halen; we
onze visie omtrent kindgesprekken hebben besproken en met gesprekstechnieken aan de slag zijn gegaan.

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

Kwink

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.

