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Agenda 
10 juni   Tweede Pinksterdag, leerlingen zijn vrij 

12 juni   Meesters en juffendag 

14 juni   Schoolreis groepen 3 t/m 6 

25 juni tot 28 juni Avond4daagse Berkel en Rodenrijs 

 

 

Nieuws vanuit de directie 
Beste ouders en verzorgers, 

Vorige week hebben de kinderen kunnen genieten van een weekje vrij met ook nog een paar dagen 

mooi weer. We hopen dat iedereen heeft genoten van deze ‘vakantie’. Het team is in dezelfde week 

op school hard aan de slag geweest. Hierbij hebben we gesprekken gevoerd over onze visie, hebben 

we het afgelopen jaar geëvalueerd en zijn we onze blik aan het richten op het nieuwe schooljaar.  

Er is wat onduidelijkheid geweest over de data van de Avond-4-daagse. Deze stond in onze agenda 

nog op de datum waarop hij vorig jaar is gecommuniceerd naar ons, maar deze datum klopt niet. De 

datum van de Avond-4-Daagse is 25 t/m 28 juni. We hopen op mooi weer en een grote deelname! 

In deze nieuwsbrief aandacht voor onze gymafspraken en de meesters en juffendag. 

Met vriendelijke groet, 

De directie 

  



 

 

Dalton 
Visie 

Op de studiedag van 27 mei zijn we bezig geweest met onze visie. We 

hebben gepraat over het onderwijs en wat wij (willen) geven op De 

Klipper. Het is hierbij mooi om de passie en verbondenheid bij de 

leraren te zien voor goed onderwijs op onze Klipper en in de omgang 

met onze leerlingen! 

Aan de hand van deze goede gesprekken gaan we een vernieuwde 

visie schrijven. Dit zal de komende periode gedaan worden. Dus we 

houden u op de hoogte! 

Daltoncertificaat 

Alle leraren bij ons op school zijn Dalton gecertificeerd of volgen de 

opleiding voor Dalton leerkracht. In het afgelopen jaar hebben juf 

Dewi (O6), Juf Jennifer (Engels en U8A), juf Monique (O1/2A) en 

Sanne (O3A) hun daltonopleiding gevolgd en zijn ze geslaagd! Wij zijn 

trots op deze toppers en feliciteren ze met hun Dalton certificaat! 

 

Gymles regels  
Tijdens de gymles is opgevallen dat niet elk kind zich bewust is van de regels die gelden. Vandaar dat 

wij nog even de regels in de nieuwsbrief zetten.  

Kinderen gymmen in hun gymkleding wat bestaat uit een gym T-shirt en een gymbroek. Daarnaast 

wordt sterk aangeraden om gymschoenen aan te doen. Gymschoenen bieden naast een betere grip, 

ook bescherming voor de voeten. Hierbij kunt u denken aan bescherming tegen stoten, voorwerpen 

die kunnen vallen op de voeten, maar ook tegen eventuele viezigheid op de grond.  

Alle kinderen waarvan haren voorbij de schouders komen hebben hun haren in een vlecht of in een 

staart. De haren gaan in een staart om te voorkomen dat er aan de haren getrokken wordt tijdens 

een tikspel, stoeien of bijvoorbeeld wanneer de vakleerkracht hulpverleent tijdens een activiteit.  

Sieraden gaan uit tijdens de gymles. Sieraden zoals kettingen, armbandjes (ook touwtjes of festival/ 

pretpark bandjes om de polsen) en oorbellen dienen tijdens de gymles uit te zijn voor de veiligheid 

van het kind en de anderen in de gymzaal. Oorbellen als knopjes of hele kleine ringen mogen in 

blijven, maar ook hier wordt sterk aangeraden om deze uit te doen aangezien ook deze kunnen 

blijven haken aan voorwerpen of anderen.  

 

Douchen na de gym  
Op De Klipper geldt het beleid dat de leerlingen douchen na de gymles. Om hierin duidelijk te zijn 

naar de leerlingen geldt deze regel voor alle klassen die gymmen, dus ook de groepen die als laatst 

gymles hebben van de vakleerkracht moeten douchen.  

Waarom douchen na de gymles? Gezien uit hygiënisch oogpunt en sociaal oogpunt moeten de 

kinderen douchen. Het leren zorgen voor jezelf door jezelf op te frissen na gesport te hebben hoort 

bij de ontwikkeling van elk kind. Natuurlijk kunt uw kind in plaats van douchen zichzelf opfrissen met 

een washandje natgemaakt met water.   

De Klipper raad aan om uw kinderen slippers mee te geven om uitglijden te voorkomen. 

 

Juf Dewi en juf Sanne met hun 
Daltoncertificaat 



 

 

Meester-Juffendag  
Woensdag 12 juni vieren de meesters en juffen hun verjaardag. De kinderen 

die het leuk vinden, mogen verkleed op school komen.   

Zoals gebruikelijk nemen de kinderen deze ochtend hun eigen eten en drinken 

mee.   

Het belooft weer een groot feest te worden! Wij hebben er alvast veel zin in! 

 

Musical groep 8 
Zoals gewoonlijk wordt er op beide locaties een musical opgevoerd. De kinderen zijn enthousiast 

bezig om 11 en 12 juli een mooie voorstelling neer te zetten voor de andere leerlingen en hun 

ouders. Dit jaar worden zij daarbij geholpen door www.feestkleding365.nl die een mooi bedrag 

hebben gesponsord om kleding van te kopen.  

 

 

Uit de groepen 
Juf Sanne (O3A) heeft voor haar groep een gezellige leeshoek ingericht met een paar lekkere 

leesstoelen en een tafeltje. Zo kunnen de kinderen die dit jaar hebben leren lezen heerlijk lezen. De 

kinderen vinden het erg leuk en zo gauw het kan is het hoekje dan ook druk bezet en dat snappen wij 

wel! Wie wil er nu niet lezen in zo’n lekkere stoel! 

http://www.feestkleding365.nl/

