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Agenda 
 

30-11  Nieuwsbrief 

05-12  Sinterklaas viering 

12-12  Viering met ouders locatie Oudelandselaan 

13-12  Viering met ouders locatie Gouden Uillaan 

14-12  Nieuwsbrief 

20-12  Kerstviering ’s avonds op school 

24-12  Kerstvakantie 

 

Nieuws vanuit de directie 

Wisseling van de wacht. 
Vandaag is mijn laatste dag op De Klipper. Via deze nieuwsbrief dank ik u hartelijk voor de 

ondersteuning de afgelopen maanden. Ik kijk met plezier terug op deze periode en wens De Klipper 

met al haar “opvarenden” een behouden vaart toe. 

Uiteraard wens ik de nieuwe directeur Alwin Akkermans succes in zijn nieuwe baan.  

Met vriendelijke groet, 

Anne Marie van Lanen 

Nieuws van meester Ferdie 
Beste ouders/verzorgers en leerlingen van de klipper,  

Na 10 jaar in het onderwijs gewerkt te hebben, waarvan 5 1/2 jaar met veel plezier op de Klipper, ga 

ik het onderwijs verlaten. Per 1 februari 2019 ga ik een compleet nieuwe uitdaging aan. Ik ga dan 

starten bij de brandweer van Schiphol.  

Met vriendelijke groet,  

 

Ferdie Maat, Gymleerkracht op de Klipper 



 

Ouderbijdrage en TSO-bijdrage 
Afgelopen week heeft u een brief ontvangen met de vraag of u de ouderbijdrage wilt betalen. Graag 

uw medewerking hierin in het belang van de kinderen, want u weet dat hier de activiteiten van 

betaald worden die niet door de reguliere bekostiging betaald wordt.  

Verschillende ouders kwamen met de vraag wanneer de bijdrage voor de TSO betaald moet worden. 

Het lukte ons dit jaar nog niet om de TSO-bijdrage tegelijk met de ouderbijdrage aan te bieden. Sorry 

voor het ongemak. Het verzoek tot betaling van de TSO-bijdrage komt in januari 2019 

Even voorstellen 
Hallo allemaal, 

Vanaf 7 januari zal ik juf Miranda vervangen in groep 1/2c. In deze nieuwsbrief zal ik mij kort 

voorstellen. 

Mijn naam is Yentl van Melick, ben 30 jaar en woon samen met mijn man en zoontje in 

Bergschenhoek. Mijn roots liggen in Limburg, waar ik in mijn vrije tijd dan ook nog regelmatig te 

vinden ben (zeker in de carnavalsperiode). Daarnaast ga ik graag naar theatervoorstellingen of lees 

een boek. In de zomervakanties organiseer ik met veel enthousiasme een jeugdweek voor 

basisschoolkinderen in Limburg.  

De afgelopen 9 jaar heb ik met plezier gewerkt in de 

kleutergroepen op de Valentijnschool in Rotterdam 

(Delfshaven). Na de geboorte van mijn zoontje heb ik de 

keuze gemaakt om dichter bij huis te gaan werken. Dit 

najaar heb ik de opleiding ‘Specialist jonge kind’ 

afgerond en wil deze opgedane kennis graag in de 

praktijk gaan brengen.  

Ik kijk uit naar de nieuwe uitdaging op ‘de Klipper’ in 

groep 1/2c! Samen met meester Tinne wordt het zeker 

een gezellige en leerzame periode tot aan de 

zomervakantie.  

Tot 7 januari!  

 

Afwezigheid van leerkrachten door ziekte 
Zoals u misschien wel heeft kunnen merken zijn er de afgelopen periode verschillende leerkrachten 
afwezig geweest in verband met ziekte. 
Bij ziekte van een leerkracht wordt er aanspraak gemaakt op de vervangingspool van de 
Scholengroep. Als daar geen vervangers beschikbaar zijn, wordt er in de school gekeken wie er 
beschikbaar is. Als dit niet lukt wordt de groep verdeeld over de andere groepen.  
 
Tot nu toe hebben wij via de bovenstaande wegen nog steeds invallers kunnen vinden, of in het 
uiterste geval een groep tijdelijk verdeeld op school.  
 
Echter, is het bij meerdere zieke leerkrachten op één dag zeer moeilijk om vervanging te regelen en 
het moment komt steeds dichterbij dat wij wellicht een klas een dag naar huis moeten sturen, omdat 
er geen andere oplossing meer voorhanden is.  
Mocht dit een keer het geval zijn, dan willen wij u vragen om begrip. Wij hebben ons dan tot het 
uiterste ingespannen om een invaller te vinden, maar het naar huis sturen van leerlingen kunnen we 
dan helaas niet voorkomen. Daarover wordt u dan uiterlijk ’s ochtends vroeg via de mail 
geïnformeerd of bij de deur aangesproken. Indien we u niet hebben kunnen bereiken, proberen we u 



te bellen. Voor de enkele leerling die door omstandigheden geen thuis-dag kan hebben is altijd plaats 
op school.   

 

Voorleeswedstrijd 
Mijn naam is Pascal 

Zo ging het: Het begon in de klas, ik moest voor de klas 

gaan lezen. 

Ik had al iets van 100 keer geoefend. 

De dag was aan gebroken, ik moest lezen voor de klas. 

De spanning kwam op, ik haalde diep adem en begon te lezen. 

Ik kwam gelijk te staan met iemand anders maar de meester ging loten. 

Hij pakte het lootje en daar stond mijn naam op jeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!!!!!!!! 

Maar nu voor een hele tribune... 

Ik zat in de klas en toen zei de meester dat we naar de voorleeswedstrijd moesten. 

Toen begon de spanning. De meester riep mij naar voren ik haalde diep adem en begon te lezen. 

Iedereen had gelezen, ik wachtte met spanning en eerst werd de andere Pascalle genoemd. Maar de 

nummer 1 was ik jeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 

 

Kerstviering 
Hierbij een reminder. Zoals u in de jaarplanning van school heeft kunnen lezen is de kerstviering van 

onze school dit jaar niet op woensdag, maar op donderdag 20 december. 

Door de kerstcommissie wordt u tijdig geïnformeerd over de invulling van deze avond voor de 

kinderen. 

 

Viering 12/13 december verschoven 
Misschien ten overvloede, maar als reminder willen wij u nogmaals informeren dat de viering van 

12/13 december verplaatst is naar het nieuwe jaar. 
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(T)rots 

 

Voor kinderen die al een training hebben gevolgd zijn er 2 herhalingslessen. In deze 2 lessen 
halen we de kennis weer even op en worden er oude en nieuwe oefeningen afgewisseld.  
Woensdag 16 en 23 januari 
Kosten €25,- voor 2 lessen 
Groep 1/2 13.30-14.30 
Groep 3,4,5 14.45-15.45... 
Groep 6,7,8. 15.45-16.45 

Opgeven kan via de mail 
Wellicht tot ziens 

 



 

 

 

Kidsrund 

 

 

 



 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


