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Agenda 
 

16-11 Nieuwsbrief 

05-12 Sinterklaas viering 

12-12  Viering met ouders 

20-12 Kerstviering ’s avonds op school 

24-12 Kerstvakantie 

 

Nieuws vanuit de directie 

Geachte ouders van de leerlingen van Dalton De Klipper,   

Wij ervaren onrust bij sommige ouders over de gang van zaken op school. Wij merken dat er tussen 
ouders gesproken wordt over andere kinderen en voorvallen tussen andere kinderen en ouders. 
Hierbij worden soms aannames gedaan. Wij worden steeds vaker geconfronteerd met verhalen die 
een eigen leven zijn gaan leiden. Dit ervaren wij als onprettig. We ervaren dan dat het vertrouwen 
wat nodig is om goed ons werk te kunnen doen niet aanwezig is.   

Wij begrijpen dat er soms onduidelijkheden zijn over wat er is gebeurd tijdens een schooldag. Wij 
hopen dat u erop vertrouwt dat wij er zijn voor de kinderen en dat elke beslissing een professioneel 
besluit is.   

Om de kinderen een veilige en betekenisvolle leeromgeving te bieden hebben we ook uw bijdrage 
nodig:  

Wanneer er onduidelijkheden zijn, verwachten wij dat u naar ons toekomt en deze met ons 
bespreekt. Wanneer u door een andere ouder wordt aangesproken over voorvallen in de klas hopen 
wij dat u diegene ook naar ons verwijst.   

Wij willen benadrukken dat we er samen zijn voor uw kind en dat wij er alles aan doen om uw kind 
een goede schooltijd te geven. Elke beslissing, ook de minder populaire, is weloverwogen en in het 
belang van uw kind.   

Tenslotte wijzen we u erop dat we het op De Klipper ontzettend belangrijk vinden om een open 
communicatie met ouders te hebben. De deur staat altijd open. Als ouders en school streven we 
altijd hetzelfde doel na: het beste voor de ontwikkeling van de kinderen in een veilige leeromgeving. 
Het beleid van de school is om samen te werken met ouders in de opvoeding en ondersteuning van 
onze kinderen.  

Het team van Dalton De Klipper 



 

Groepsbezetting klas juf Kelsey 
Komende periode is juf Kelsey van groep 4 op locatie Oudelandselaan afwezig. Zij ondergaat weer 
een operatie. Wij wensen haar veel sterkte, succes en een voorspoedig herstel toe. 
 
Zij zal in deze periode worden vervangen door juf Pieternella.  Juf Pieternella is 58 jaar en woont in 
Delft. Ze heeft ruime ervaring in het onderwijs. Wij wensen haar een fijne tijd toe op De Klipper. 
 
Herfstgesprekken 
Afgelopen week hebben er nagenoeg alle kinderen een herfstgesprek gehad. De reacties zijn positief. 
Dank daarvoor. 
 

Afscheid ouders ouderraad 
Helaas hebben afgelopen periode twee ouders afscheid genomen van de ouderraad. Wij willen hen 
door middel van de nieuwsbrief nogmaals bedanken.  
 

 
 

 
 

  



 

Vrijwilligers gezocht (herhaling) 

 

Voor tussen schoolse 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. 
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