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Nieuws vanuit de directie
Even voorstellen
Beste ouders en verzorgers,
Vanaf 1 december 2018 mag ik starten als directeur van Daltonbasisschool De
Klipper. Een uitdaging en verandering van werkplek waar ik met veel plezier
naar uitkijk. Ik heb in de afgelopen weken met een deel van het team al kennis
mogen maken en hoop ook snel met u en uw kind kennis te maken.
Sinds 2000 ben ik werkzaam in het basisonderwijs. Gestart als leerkracht bij
Unicoz onderwijsgroep en als leerkracht vooral veel ervaring opgedaan bij
groep 1/2 en groep 8.
Vervolgens heb ik de opleiding voor schoolleider gedaan en ben ik adjunctdirecteur geworden. Sinds januari 2012 ben ik directeur van IKC Floriant.
Dit is een reguliere school met een aparte afdeling voor hoogbegaafde
leerlingen waar ik met veel plezier samen werk met een enthousiast en
bevlogen team en betrokken ouders.
En dan… na 18 jaar bij dezelfde stichting gaat het kriebelen en ben ik op zoek gegaan naar een
nieuwe uitdaging. En die heb ik gevonden in Daltonbasisschool De Klipper, een school waar ik met
mijn kennis en ervaring samen met het team en ouders verder wil bouwen aan een goede school.
Privé ben ik getrouwd en hebben we drie kinderen. Onze oudste is een dochter en zit in het tweede
jaar van het voortgezet onderwijs, dan hebben we ook twee zoons, een zoon in groep 8 en een zoon
in groep 6.

Vanaf 1 december start ik als directeur en hoop ik u in de gezellige december maand te mogen
ontmoeten.
Vriendelijke groet,
Alwin Akkermans

Hulpouders gezocht!
Voor de organisatie van het fietsexamen van de groepen 7 op beide
locaties zijn we op zoek naar hulpouders.
Vanuit school vinden we het belangrijk dat kinderen op een veilige
manier leren deel te nemen aan het verkeer. Het theoretisch- en
praktijk verkeersexamen isbij hier een belangrijk onderdeel.
Om dit goed te organiseren is voor onze school de hulp van ouders
belangrijk. We zijn op zoek naar ouders die samen met de leerkracht een deel van de organisatie op
zich willen nemen.
Mocht u het leuk vinden om te helpen dan kunt u dit aangeven bij de leerkracht van uw kind. Hij/zij
zal uw naam doorgeven aan de leerkracht van groep 7. Deze kan u dan meer informatie met
betrekking tot de organisatie van het verkeersexamen geven.

Nieuwe hekken rond het schoolplein aan de Oudelandselaan
Regelmatig ontvangt de gemeente klachten van omwonende met betrekking tot overlast van
hangjeugd in de avond en nachtelijke uren op het schoolplein aan de Oudelandselaan.
Vanuit de gemeente is gekeken naar mogelijkheden om die overlast terug te dringen, zodat de
bewoners minder overlast ervaren en het gezamenlijke schoolplein schoner en veiliger is voor de
kinderen. De overlast die ervaren wordt bestaat voor een groot deel uit jeugd die op scooters en
brommers het schoolplein op komen en daar veel afval achterlaten.
Er is gekozen om de fietsopgangen aan zowel de Oudelandselaan, als aan de Röntgenstraat te
voorzien van hekken. Deze hekken zullen overdag gewoon open zijn voor alle fietsende kinderen.
’s Avonds zullen de vier kleinere hekken niet op slot gaan. Dit omdat het een openbaar terrein is en
de opgang toegankelijk moet blijven. Door het ophangen van een bord met art 461SR (verboden
toegang voor onbevoegden tussen 22:00 uur en 07:00), is het mogelijk voor de politie en de boa’s om
te handhaven. Op deze manier hopen wij een stap te zetten om de overlast op het plein te
verminderen.

Schoen zetten:
Op dinsdag 27 november mogen de kinderen hun schoen zetten. De schoen kunnen zij vanaf 23
november meenemen naar school.

Viering
Over een paar weken bent u van u van harte uitgenodigd om te komen kijken naar uw zoon of
dochter tijdens de viering op school. Hieronder de data van deze vieringen. Deze kunnen afwijken
van de data die vermeld staan in de jaarkalender.
De viering op de Oudelandselaan zal plaatsvinden op woensdag 12 december.
De viering op de Gouden Uillaan zal plaatsvinden op donderdag 13 december.

Aanmelden nieuwe leerlingen / wachtlijsten
Zoals zichtbaar is, groeit de Klipper gestaag door. Echter, we vinden het belangrijk dat we het
onderwijs goed blijven organiseren. Dat geldt voor het aantal personeelsleden dat beschikbaar is
voor de kinderen en ook de lokaal-ruimten waarover de school beschikt. We proberen daarin ook zo
goed mogelijk vooruit te kijken. Daarom is het belangrijk dat we ook op de hoogte zijn van broertjes
en zusjes die bij ons op school komen. Voor nieuwe kinderen van buitenaf wordt al gewerkt met een
wachtlijst, dat geldt niet voor broertjes en zusjes van kinderen die al bij ons op school zitten. U kunt
ons helpen door hen in te schrijven zodat wij op de hoogte zijn van welke kinderen er nog komen.

Kwink op school
Uw kind leert rekenen, lezen, schrijven en krijgt wereldoriënterende vakken. Er is aandacht voor
beweging en creatieve vakken. Is dat niet genoeg? Natuurlijk, die vakken zijn belangrijk. Maar
minstens zo belangrijk is dat kinderen zichzelf leren kennen, leren ontdekken waar ze goed in zijn en
waar hun grenzen liggen. Dat ze leren omgaan met hun emoties en die van anderen. Dat ze zich
goed kunnen inleven in anderen en weten hoe ze vriendjes kunnen maken en die relaties goed
kunnen houden. Hoe ze conflicten zelf kunnen oplossen en hoe ze pestgedrag kunnen herkennen
en voorkomen… Dat alles helpt hun sociaal-emotionele vaardigheden ontwikkelen. Daar hebben ze
nu en later veel voordeel van!

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.

