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Agenda 
 

12-10 Afsluiting Kinderboekenweek 

22-10  Herfstvakantie 

23-10 Herfstvakantie  

24-10 Herfstvakantie 

25-10 Herfstvakantie 

31-10 Herfstgesprekken 

01-11 Herfstgesprekken 

02-11 Nieuwsbrief 

16-11 Nieuwsbrief 

 

Nieuws vanuit de directie 
 

Even voorstellen 

Even voorstellen  

Een aantal van u heeft mij wellicht al zien rondlopen op school. Sinds 
deze week ben ik werkzaam op De Klipper.   

Ik werk nu 10 jaar met veel plezier in het onderwijs. In die 10 jaar heb 
ik op verschillende scholen lesgegeven, waaronder 7 jaar op 
Daltonschool De Bergse Zonnebloem. Hier is mijn enthousiasme voor 
het Daltononderwijs ontstaan.   

In mijn vrije tijd doe ik graag leuke dingen met mijn zoontje Thijs (15 
maanden) en mijn vriend Stefan. Ik ben graag in de buitenlucht en 
vind het heerlijk om uiteten te gaan. Ook ben ik wekelijks te vinden in 
zwembad voor de nodige beweging.   

Vanaf volgende week ben ik op woensdag t/m vrijdag in groep 7b. Op maandag en dinsdag staat juf 
Angélique voor de klas. Ik kijk er erg naar uit om de kinderen te ontmoeten en met elkaar aan de slag 
te gaan.   

Hartelijke groet,  

Maika Vlek 



Kinderboekenweek 
Afgelopen weken stond het thema vriendschap rondom de Kinderboekenweek centraal. De kinderen 

hebben hard gewerkt en zijn ook nog eens verwend met prachtige boekenpakketten van de 

bibliotheek. Er was een leuke opening met een spel rond bekende vriendjes uit film, tv en boeken. 

Met deze bekende duo’s, zoals Bert en Ernie, Bassie en Adriaan, Suske en Wiske, hebben de kinderen 

een speurtocht door de school kunnen doen. Er is natuurlijk ook volop geknutseld! Van 

vriendschapsarmbandjes tot boekenleggers.  

De groepen 4 t/m 6 kregen bezoek van een echte schrijfster/ illustrator. Zij heeft verteld over haar 

werk en daarna mochten de kinderen zelf aan de slag met 

illustraties. De grotere kinderen mochten zelfs de 

illustraties bij een bestaand boek maken. De kinderen 

vonden dit een hele leuke ervaring.  

Op woensdag 3 oktober was er de boekenmarkt van Van 

Atten. Van de opbrengst hiervan worden weer nieuwe 

boeken voor de school aangeschaft.  

Leuk dat er ook zoveel enthousiaste vaders, moeders, opa’s 

en oma’s hebben voorgelezen in de groepen 1 t/m 3,  

hiervoor bedankt! 

 

Kamp groep 7/8 

U had het wellicht al gemerkt; de fietsenrekken rondom de school waren deze week aanzienlijk leger 
dan normaal. Onze groep 7 en 8 leerlingen zijn afgelopen week op kamp geweest. Vanmiddag zijn ze 
teruggekomen.  

Gedurende de week hebben we veel enthousiaste berichten ontvangen van de leerkrachten die mee 
op kamp zijn geweest.  

Hierbij een welgemeend dankjewel  aan alle leerkrachten die bijgedragen 
hebben aan deze mooie, intensieve en leerzame week voor de groep 
7/8  leerlingen.  

En voor de leerlingen: Rust maar lekker uit en we zien jullie 
maandagochtend weer op school! 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


