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Agenda 
1 apr    Studiedag, leerlingen zijn vrij 

12 apr    Koningspelen 

15-16 apr   IEP eindtoets groep 8 

19 apr    Goede vrijdag, leerlingen vrij 

22 apr t/m 3 mei  meivakantie 

Nieuws vanuit de directie 
Beste ouders en verzorgers, 

Na 3 weken hard werken aan het project zijn de kinderen veel te weten gekomen over de 4 

elementen: vuur, water, lucht en aarde. Afgelopen donderdagavond was het dan zover om alles aan 

u als ouders te laten zien.  

En er viel heel veel te zien; proefjes, muurkranten, foto's, knutselwerkjes. Daarnaast zijn de kinderen 

creatief geweest met verdienen van geld voor het goede doel. Volgende week zal de opbrengst 

bekend worden gemaakt. 

Tot slot wil ik alle ouders bedanken die de afgelopen weken geholpen hebben met het project, de 

extra handen zijn erg gewaardeerd. De ouderraad die het mogelijk heeft gemaakt om vanuit de 

ouderbijdragen alle groepen een uitje te geven in het thema van het project. Het is voor de kinderen 

een extra beleving die ook weer extra inhoud geeft aan de invulling van het project. 

Kortom, een geslaagd project waarbij iedereen heeft genoten en ik als directeur tijdens de 

projectavond trots rond kon lopen langs alle groepen. 

Aanstaande maandag zijn de kinderen een dagje vrij en dat is geen 1 april grap. Het team heeft een 

gezamenlijke studiedag van onze stichting en gaan we ons verdiepen in allerlei uiteenlopende 

onderwerpen zoals social media, executieve vaardigheden en leren zichtbaar maken. Het belooft 



 

 

voor het team een inspirerende dag te worden waarvan we vast dingen mee gaan nemen naar onze 

school! 

Met vriendelijke groet, 

De directie 

 

Fotograaf gezocht! 
Momenteel zijn wij bezig om onze website te vernieuwen. Voor deze nieuwe, frisse site hebben wij 

foto’s nodig van onze school en onze leerlingen. Daarom zijn wij op zoek naar een ouder die het leuk 

vindt om op beide locaties mooie foto’s te maken van onze school en onze kinderen die aan het werk 

of spelen zijn. Heeft u interesse, mail dan naar juf Anne: locatieleider@daltondeklipper.nl 

Kinderen die duidelijk op de uitgekozen foto’s staan, zullen wij voor plaatsing op de website eerst 

toestemming vragen aan ouders. 

 

Oproep verkeersexamencommissie 
Vanaf groep 1 brengen we kinderen verkeersveiligheid bij. Dit wordt gedaan in verkeerslessen en 

loopt van groep 1 tot en met groep 8 door. Vanuit deze lessen doet groep 7 mee met het nationale 

fietsexamen waarbij de kinderen laten zien dat ze zich veilig in het verkeer kunnen bewegen. Het 

betreft een theorie-examen met vragen over de verkeersregels en een praktijkexamen waarbij de 

leerlingen een route op de fiets zullen afleggen. 

Dit fietsexamen vinden wij belangrijk omdat kinderen op deze leeftijd vaak beginnen om zelfstandig 

naar school te gaan en wij natuurlijk willen dat zij veilig aankomen. 

Voor het organiseren van het fietsexamen hebben wij hard hulpouders nodig! In het totaal gaat het 

om drie ouders. Uw kind hoeft niet in groep 7 te zitten als u mee wilt helpen met het organiseren van 

het verkeersexamen. Dit wordt Lansingerland breed met de verschillende basisscholen geregeld. 

Mocht u interesse hebben of meer informatie willen, dan kunt u contact opnemen met juf Anne of 

mailen naar locatieleider@daltondeklipper.nl  

Heeft u te weinig tijd voor het verkeersexamencommissie, dan kunt u ook nog helpen met het 

praktijkverkeersexamen op 9 mei. Hierbij zijn wij ook nog opzoek naar hulpouders. U kunt zich 

opgeven bij de leraren van groep 7 of een mail te sturen naar directie@daltondeklipper.nl 

 

Meester Cody stelt zich voor. 
Beste ouders/verzorgers,  

Ik ben Cody Haak en vanaf 1 april ben ik de gymleraar op OBS de 

Klipper. Naast het geven van de gymlessen ben ik zelf elke dag sportief 

bezig en maak ik graag mooie reizen naar prachtige en bijzondere 

bestemmingen. Zo ben ik net terug van een reis naar Lapland en heb ik 

het Noorderlicht mogen zien.  

Gymles geven doe ik met veel enthousiasme en passie. Het doel van 

mijn gymlessen is de kinderen uit te dagen tot een leven lang blijven 

bewegen. Dit probeer ik te bereiken om een zo divers mogelijk 

programma aan te bieden tijdens de gymles en maak ik voor elk 

schooljaar een jaarplan om uit te werken. Hierdoor zijn al mijn lessen 
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netjes voorbereid en kan iedereen terugzien wat ik gedaan heb in de gymles. De gymlessen inrichten 

doe ik volgens een bepaald principe: Veiligheid, Leerresultaat, Arbeidsintensief en Plezier.   

Uiteraard bent u van harte welkom om van alles te vragen over mij en mijn gymlessen. Wellicht wilt 

u wel een keer mee gymmen!  

Met sportieve groet,  

Cody Haak 

 

Koningsspelen 
Op vrijdag 12 april  starten we in de klassen met het Koningsontbijt en houden hierna de 

Koningsspelen. Het ontbijt wordt verzorgd en het hapje en de lunch nemen de kinderen zelf mee. 

Wie het leuk vindt mag deze dag in het oranje gekleed komen.  

Hulpouders kunnen wij deze dag goed gebruiken. U kunt zich aanmelden bij de leerkracht van uw 

kind. Verdere informatie over deze dag volgt.  

 

Handbal- voetbaltoernooi geannuleerd 
Beste ouders, 

 Helaas gaat het hand- en voetbaltoernooi dit jaar niet door wegens te weinig deelnemende scholen. 

Wij hopen natuurlijk dat dit leuke toernooi volgend jaar wel kan plaatsvinden. 

 Met vriendelijke groet, 

 De werkgroep HVT (hand- en voetbaltoernooi) 

 

Boeken 
Vorige keer hebben we verteld over de leesboeken die we vanuit de OR kunnen aanschaffen voor de 

kinderen. Dat vinden wij hartstikke fijn, want ! Mocht u nog boeken thuis hebben die in goede staat 

verkeren en die uw kinderen niet meer lezen, dan kunt u deze natuurlijk altijd doneren aan de 

school! Wij zouden er hartstikke blij mee zijn! 

 

Spreekuur schoolmaatschappelijk werk 
Hierbij de nieuwe spreekuren op donderdag van 14.00 uur tot 15.00 uur: 

- 9 mei Oudelandselaan (OL) 

- 16 mei Gouden Uillaan (GU) 

- 6 juni OL 

- 20 juni GU 

- 4 juli OL 

- 11 juli GU 


