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Agenda 
22 feb    Leerlingen vrij, start voorjaarsvakantie 

25 feb t/m 1 mrt  Voorjaarsvakantie 

6 mrt    Crea 

11 mrt    Start Project 

15 mrt    Staking, leerlingen zijn vrij 

28 mrt    Afsluitingsavond project 

1 apr    Studiedag, leerlingen zijn vrij 

 

Nieuws vanuit de directie 
Beste ouders en verzorgers, 

De voorjaarsvakantie staat voor de deur en dat betekent een weekje lekker uitrusten! De kinderen 

hebben de afgelopen periode hard gewerkt, maar ook het team is achter de schermen druk bezig 

met de ontwikkeling van de school. Zo zijn we onder andere bezig met de inrichting van de gang, 

waarvoor we later in de nieuwsbrief een oproep voor doen. 

Maar voor nu wensen we u leesplezier en een fijne vakantie! 

De directie 

 



 

 

Gang inrichting 
Momenteel zijn wij aan het nadenken over onze inrichting van de gang. Wij willen deze namelijk 

vernieuwen, zodat wij nog beter gebruik kunnen maken van onze gangen in combinatie met ons 

daltononderwijs. Wellicht zijn er ouders binnen onze school die expertise hebben omtrent 

schoolinrichting en met ons willen meedenken. Heeft u interesse, stuur dan voor 8 maart 2019 een 

mail naar locatieleider@daltondeklipper.nl of spreek juf Anne even aan. 

Privacyverklaring en gegevensverwerking geüpdatet 

Door de nieuwe regelgeving omtrent Privacy en Verwerking van Persoonsverwerking hebben wij 

onze Privacyverklaring en Gegevensverklaring geüpdatet. Deze zijn te vinden op onze website: 

https://www.daltondeklipper.nl/downloads?EntryId=43374 

 

Juf Maya stelt zicht voor 
Beste ouders van groep 5/6 en groep O8, 

Sinds een paar weken sta ik in groep U5/6 op woensdag en donderdag. Met de directie is 

afgesproken dat ik die dagen tot het einde van het schooljaar in de groep zal blijven. Daarnaast begin 

ik op dinsdag in groep O8. 

Hoewel ik niet altijd in het onderwijs heb gewerkt, ben ik wel altijd geïnteresseerd geweest in het 

onderwijs. Op mijn reizen sprak ik regelmatig met mensen in andere landen over de verschillende 

onderwijssystemen. Daarnaast had ik altijd interesse in leerproblemen; waar komen deze vandaan 

en wat is er aan te doen. Door dit laatste ben ik uiteindelijk het onderwijs ingegaan waarna ik mij 

verder heb verdiept in het ontstaan, voorkomen en aanpakken van de leerproblemen, maar ook 

leerlingen leren ermee om te gaan. Ik zie dat gedrag en leren sterk met elkaar te maken hebben. Zo 

ook leer- en gedragsproblemen. Door het ene probleem kan het andere versterkt worden. 

 Na mijn Pabo opleiding ben ik eerst gestart in het regulier onderwijs. Na een aantal jaren heb ik het 

proces van rugzakleerlingen naar Passend Onderwijs binnen de stichting waar ik destijds werkte, 

begeleid. Door overname van de stichting waren mijn taken niet meer nodig, waardoor ik besloot om 

ontslag te nemen. Voordat ik bij De Klipper kwam heb ik eerst een aantal opdrachten gedaan op 

zowel reguliere scholen als SO scholen. Ik ben ervaringsdeskundige op gebied van dyslexie en in het 

autisme spectrum. 

 Ik was erg blij met het aanbod om meerdere dagen op De Klipper te komen werken. Ik ervaar de 

school als een erg prettige school met hele fijne leerlingen  en vriendelijke collega`s. 

Als laatste wil ik nog melden dat ik niet alleen een goede relatie tussen leerling en leerkracht 

belangrijk vindt, maar ook tussen ouders en de leerkracht voor een goed leerproces voor uw zoon en 

of dochter. Indien er iets onduidelijk is, kom dit gerust vragen voorverduidelijking. Bij eventuele 

voorvallen zal ik altijd zo snel mogelijk contact met u proberen op te nemen. 

Juf Maya Froom 

 

Muzische vorming 
Beste kunstliefhebbers,  

De Stichting Muzische Vorming Berkel en Rodenrijs is al meer dan 40 jaar actief. Wij organiseren voor 
de basisscholen in Berkel en Rodenrijs 2x per jaar theatervoorstellingen. Op deze manier proberen 

mailto:locatieleider@daltondeklipper.nl
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we bij de leerlingen interesse voor muziek, dans en andere podiumkunsten te wekken.  Er is een 
website waar meer informatie is te vinden.  https://nl-nl.facebook.com/stmvberkel/ 

Doordat een aantal mensen zijn gestopt omdat hun kinderen van de basisschool afgaan en door het 
toegenomen leerlingen aantal zijn we op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Als lid van een programma 
commissie (PC) organiseer je met 3 anderen voor groepen 1/2 of 3/4 of 5/6 of 7/8 twee keer per jaar 
een voorstelling. Hier ben je 1 of 2 avonden per voorstelling kwijt (vergadering met je PC) daarnaast 
is er twee keer per jaar een plenaire PC vergadering met alle PC's en het bestuur. Verder afhankelijk 
van je beschikbaarheid: bijwonen van de voorstellingen die je organiseert en eventueel naar 
voorstellingen gaan die je wilt gaan boeken. Het is een leuke manier om nieuwe mensen te leren 
kennen en voorstellingen te organiseren en te bekijken!  

Daarnaast zijn wij nog op zoek naar 2 nieuwe bestuursleden, secretaris en penningmeester.  

Mocht je belangstelling hebben dan horen wij het graag! Je kunt reageren via 
stmvberkel@gmail.com   

Met vriendelijke groeten,  

Stichting Muzische Vorming Berkel en Rodenrijs  

 

KIES (Kinderen in echtscheidingssituaties) 
Wat is KIES: 

De spel- en praatgroep KIES helpt kinderen van wie de ouders gaan scheiden of zijn gescheiden. Veel 

kinderen begrijpen niet waarom hun ouders gaan scheiden. Ze denken bijvoorbeeld dat het hun 

schuld is of denken dat ze jullie weer gelukkig kunnen maken. In de groep vinden de kinderen 

herkenning bij elkaar.  

Tijdens de spel- en praatgroep leren je kinderen jullie scheiding beter te begrijpen. Ze verwoorden 

wat de scheiding voor hen betekent en leren hun vragen en angsten te uiten. Door te communiceren 

met ‘ik-boodschappen’ kunnen ze gemakkelijker omgaan met conflicten. Zo ontstaat een 

gedragsverandering: je kinderen krijgen een positiever zelfbeeld en meer zelfvertrouwen. 

De spel- en praatgroep wordt geleid door gecertificeerde KIES-coaches (KIES = Kinderen in 

Echtscheidings Situatie). Ze behandelen onderwerpen die samenhangen met een scheiding, zoals:

•             familie 

•             emoties 

•             verstoorde communicatie 

•             concentratie en leren 

•             gedrag 

•             veranderingen 

•             omgangsregeling 

•             nieuwe partners 

•             gewijzigde invloed van beide ouders 

Voor wie is deze groep? 

Deze training is voor kinderen van groep 3 tot en met 8 van de basisschool. Beide ouders moeten 

toestemming geven via een toestemmingsformulier. Neem contact op met ons als dit niet mogelijk 

is. 

Praktische informatie 

De spel- en praatgroep vindt plaats in Lansingerland  

Locatie : De Stander, Wilhelminastraat 1, 2661 ET Bergschenhoek 

https://nl-nl.facebook.com/stmvberkel/


 

 

Kosten: geen. 

Start training / trainingsdata 

Ouderbijeenkomst op maandag 4 maart  van 19:30 uur tot 21:00 uur in de Stander 

Start 1e bijeenkomst op donderdag 7 maart van 15:45 uur tot 16:45 uur. 

2e bijeenkomst 14 maart            ‘’                             “ 

3e bijeenkomst 21 maart 

4e bijeenkomst 28 maart 

5e bijeenkomst 4 april 

6e bijeenkomst 11 april 

7e bijeenkomst 18 april, de ouderbijeenkomst vind ook op deze dag plaats om 19:30 tot 21:00 uur 

wederom in de Stander. 

Aanmelding 

Aanmelden kunt u via het volgende telefoonnummer of via de website van Kwadraad: 088-900 4000 

/ www.kwadraad.nl (Lansingerland) 

U kunt vragen naar de volgende collega’s: Charlotte Vermerris, Joyce van Dijk en Priscilla Penders – 

Kievit. 

Ik hoop u voldoende te hebben geïnformeerd en wij zien graag uw aanmeldingen tegemoet. 

  

Hartelijke groet, 

Priscilla Penders–Kievit 

Maatschappelijk werker 

 

Help, een puber in huis!  

Doe mee met de Puberchallenge  

Hoort u uzelf wel eens zeggen dat uw huis geen hotel is? Of ziet u af en toe rollende ogen, hoort u 

diepe zuchten en dichtslaande deuren? Dan is de kans groot dat er een puber bij u in huis woont. 

Voor alle (toekomstige) puberouders en -verzorgers organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin 

(CJG) de Puberchallenge, een gratis laagdrempelige online pubercursus.   

De cursus start op donderdag 7 maart en duurt 5 weken.   

Online ondersteuning Zowel voor pubers als hun ouders of verzorgers is de pubertijd vaak een 

uitdaging. U moet met uw kind mee veranderen, of u wilt of niet. De digitale pubercursus 

ondersteunt u daarbij. 3 (ortho)pedagogen geven u eens per week uitleg, videoboodschappen en 

huiswerk. Ook kunt u aansluiten bij een besloten Facebookcommunity waarin u de pedagogen 

ontmoet en ervaringen kunt uitwisselen met andere deelnemers.  

Na inschrijving verdiept u zich, kosteloos en zonder verplichtingen, in 5 weken tijd in de ontwikkeling 

van een puber. U leert onder meer over:  

* Waarom een puber doet zoals hij doet.  

* De belangrijkste veranderingen in de pubertijd.  

* Welke ondersteuning uw puber nodig heeft.  

* Hoe u effectief met uw kind kunt communiceren.  

Doet u mee? Aanmelden kan via www.centrumvoorjeugdengezin.nl/puberchallenge.  

http://www.kwadraad.nl/
http://www.centrumvoorjeugdengezin.nl/puberchallenge


 

 

Met vriendelijke groet,  

Maud de Groot   

Jeugdverpleegkundige CJG Lansingerland 

 

Samenloop voor Hoop Lansingerland 
Op 7 en 8 september is er een estafetteloop voor het goede doel. 

Samenloop voor hoop Lansingerland is bedoeld om geld op te halen 

voor onderzoek tegen kanker.  

We gaan proberen om met zoveel mogelijk kinderen te lopen in de 

kinderloop voor het KWF op zondag 8 september om 10:00 (aanvang 

9:00). Deze loop duurt 24 minuten. Het inschrijven kost €1. Dit kan je betalen bij de kindertent op de 

dag zelf. Je krijgt naast een leuke loop ook nog een speciaal T-shirt.  

We hopen daarnaast dat de kinderen het leuk vinden om geld op te halen met leuke (zelfverzonnen) 

acties.  

Meer informatie is te vinden op:  

https://www.samenloopvoorhoop.nl/alle-samenlopen/zuid-holland/lansingerland/kinderloop-

lansingerland/ 

We vinden het fijn als kinderen zich van tevoren inschrijven, zodat we weten hoeveel kinderen mee 

doen. Inschrijven kan via de link op de website onder het kopje kinderloop. 

Vriendelijke enthousiaste groet,  

Mandy van den Broek  

Commissie Kinderwerving  

06-10806493 

 

Ga jij op 17 maart de IJsdaging aan? 
Op de schaatsbaan De Uithof in Den Haag schaatsen we op zondag 17 maart zoveel mogelijk rondjes 

voor de bouw van rampenbestendige scholen. In Nederland kunnen we elke dag veilig naar school, 

maar lang niet overal ter wereld is dat zo. Sommige landen zijn éxtra gevoelig voor natuurrampen, 

zoals tsunami's, aardbevingen en orkanen. Door scholen te bouwen die éxtra stevig zijn, kunnen we 

ervoor zorgen dat de kinderen óók daar (in ieder geval op school) veilig zijn.  

Verder belooft de IJsdaging een hele leuke dag te worden met springkussens, schminken, optredens 

van boyband Fource en nog veel meer! Verzamel dus snel je kinderen, vrienden en vriendinnen en 

schaats mee voor veilige scholen! 

 



 

 

 



 

 

 


