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Agenda 
3 okt   Schoolfotograaf OL 

4 okt   Schoolfotograaf UIL 

7 okt  Kamp groep 7/8 locatie Gouden Uillaan 

14 okt  Kamp groep 7/8 locatie Oudelandselaan 

18 okt  Studiedag, leerlingen zijn vrij 

21 okt  Herfstvakantie 

29 okt  Herfstgesprekken 

Nieuws vanuit de directie 
Beste ouders en verzorgers, 

Het is nu echt herfst met dit natte weer. Dat betekent gezellig binnen blijven met leuke activiteiten 

of lekker gezond buiten spelen met als extra in de plassen stampen! Ook op school hebben wij de 

komende tijd weer gezellige activiteiten om de herfstperiode door te komen. Zo zijn we vandaag met 

de Kinderboekenweek gestart door een leuke activiteit en gaan de groepen 7 en 8 van locatie 

Gouden Uillaan volgende week op kamp in Limburg. De week erna volgen de groepen 7 en 8 van 

locatie Oudelandselaan. Zij gaan op kamp in Noord-Brabant. 

Daarnaast zijn wij als school bezig om het vignet ‘Gezonde school’ te halen. Wat dit precies inhoudt 

kunt u verder lezen in onze nieuwsbrief. Zou u de bijbehorende enquête willen invullen. Het invullen 

van de enquête duurt hooguit 5 minuten en is voor ons belangrijk om goed met de gezonde school 

van start te gaan. 

De directie  



 

 

 

Nieuws vanuit het team 
Hoera! Juf Janet en meester Ferry zijn de trotste ouders 

geworden van Mick! We wensen deze kersverse ouders 

veel geluk met deze mooie en lieve Klipper baby! 

 

Leerling initiatief op de Klipper.  
Tijdens het buitenspelen op school viel het Pascal Koene uit groep 6/7 op dat de kinderen niet veel te 

doen hadden naast het spelen in de speeltuin en het voetballen op het grasveld bij de gymzaal.  

Tijdens een gesprek met meester Cody vertelde Pascal dat kinderen die niet aan het voetballen 

waren of bezig waren in de speeltuin, eigenlijk maar stil zitten en een beetje kletsen met elkaar in 

plaats van lekker bewegen.  

Hier moet verandering in komen en dat heeft Pascal gedaan. Samen met haar moeder heeft ze het 

initiatief genomen om een buitenspeel box voor te stellen bij meester Alwin en meester Cody. Een 

leuk voorstel en na een gesprek te hebben gehad met Pascal en haar moeder heeft De Klipper 

besloten om 2 boxen aan te schaffen voor het buitenspelen.  

Met de komst van deze beweeg boxen kunnen alle kinderen gebruik maken van verschillende sport 

en speel materiaal tijdens de pauzes. Op De Klipper zien we graag alle kinderen in beweging en leren 

de kinderen tijdens de gymles een actieve houding, maar ook een gezonde levensstijl aan. Bent u 

benieuwd naar de visie op bewegen op De Klipper? Zie het vakwerkplan van de vakleerkracht gym in 

of kom even langs bij de gymzaal.  

Op de Klipper zien we graag dit soort leerling initiatieven. Een dergelijk initiatief getuigt van een sterk 

verantwoordelijkheidsgevoel en een pro actieve houding. Constateer een probleem, controleer het 

probleem door rond te vragen aan anderen en corrigeer het probleem met een oplossing. Een fijne 

Daltonwerkhouding die we graag bij ieder kind terugzien. 

 

Kinderboekenweek 

Van 2 oktober t/m 13 oktober is het weer zover: de Kinderboekenweek. Dit jaar met het thema ‘Reis 

mee!’ Natuurlijk gaan we op De Klipper tijdens de Kinderboekenweek extra tijd besteden aan lezen 

en werken rond dit thema. Daarnaast kunnen de kinderen meedoen aan een speciale wedstrijd rond 

de Kinderboekenweek: de groepen 1 t/m 3 mogen een tekening maken van een fantasievoertuig en 

de groepen 4 t/m 8 mogen schrijven over hun mooiste droomreis. In iedere groep zal een winnaar uit 

de bus komen. Veel succes allemaal!  



 

 

Op woensdag 9 oktober kunt u op school tijdens de boekenmarkt weer boeken bestellen bij 

boekhandel van Atten. Op beide locaties kunt u vanaf 11.30 uur boeken bekijken en bestellen via het 

bestelformulier van Van Atten. Wist u dat 10% van de opbrengst van ieder verkocht kinderboek dan 

naar De Klipper gaat? Dit geldt ook wanneer u in de winkel zelf een boek koopt en even meldt dat uw 

kind op De Klipper zit! Van de opbrengst kunnen wij weer mooie boeken voor de school aanschaffen.  

Natuurlijk ontvangt u in deze periode ook het gratis Kinderboekenweekgeschenk bij aankoop van een 

kinderboek: Haaientanden van Anna Woltz. Wij wensen u en uw kind veel leesplezier 

 

Nieuws vanuit de MR 
Beste ouders, 

Ook de MR is natuurlijk aan het nieuwe schooljaar begonnen. De eerste vergadering op 16 

September stond in het teken van de algemene personele bezetting, het jaarplan en het kort 

doorspreken van verschillende plannen / protocollen die de directie aanleverde voor instemming of 

voor advies. Het merendeel hiervan zal in de eerstvolgende vergadering afgehandeld worden. Dit 

betreft de schoolgids (in een nieuw format), het veiligheidsplan, de meldcode huiselijk geweld en 

kindermishandeling, het koersplan, het beleid nieuwe leerkrachten en de concept visie. Documenten 

die de basis vormen voor een goed en duidelijk beleid en een professionele en veilige 

schoolomgeving. 

De samenstelling van de MR zal dit schooljaar ongewijzigd blijven en is ook terug te vinden op de 

vernieuwde website van de school, samen met het jaarplan en de notulen van de vergaderingen. Dit 

schooljaar zal de MR gepland samenzitten op 28 November, 14 Januari, 18 Maart, 18 Mei en 1 Juli. 

Naast de reguliere onderwerpen zal er aandacht zijn voor de pauze-regeling, de opvolging van het 

Dalton visitatieverslag en de uitvoering van de werkverdelingsplannen. 

 

Gezonde school 
Beste ouder(s)/ Verzorger(s),  

Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen op school zich veilig en vertrouwd voelen, maar ook lekker 

in hun vel zitten. Juist om die redenen beginnen wij met de eerste stappen om het vignet Gezonde 

School te behalen. Een aantal leerkrachten maken de eerste stappen samen met de vakleerkracht 

bewegingsonderwijs op OBDS De Klipper met een aantal groepen. Meteen willen we u laten weten 

dat een gezonde levensstijl aanleren niet betekent dat kinderen geen snoepjes meer mogen. Wij zien 

een gezonde levensstijl als gezond eten, voldoende bewegen, maar ook af en toe kunnen genieten 

van een snoepje. Het aanleren van de balans hierin is het doel van een gezonde levensstijl.  

De eerste pijler waarop De Klipper zich gaat richten is Gezonde Voeding. Gezond eten en voldoende 

beweging per dag zijn belangrijk voor een kind. Een gezond gewicht verkleint de kans op bepaalde 

gezondheidsproblemen later. Samen met u willen we kijken of wij als school een bijdrage kunnen 

leveren en de eerste stappen kunnen zetten naar een gezonde en actieve levensstijl.  

De eerste stap die wij zetten is een enquête om uw gedachten op papier te hebben. Door het 

invullen van een korte vragenlijst krijgen wij een globaal idee over hoe u hierover denkt. De 

antwoorden blijven anoniem, dus u hoeft geen naam in te vullen op de enquête.  

Link voor de enquête: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=f-

e6KhECF0W4sAEIxaMeT9pfxe4eFXlNlLtL-Pu8OWpUMVExWjMyRzJYQ1ZMUllENDEwVkNDQkJBSS4u 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=f-e6KhECF0W4sAEIxaMeT9pfxe4eFXlNlLtL-Pu8OWpUMVExWjMyRzJYQ1ZMUllENDEwVkNDQkJBSS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=f-e6KhECF0W4sAEIxaMeT9pfxe4eFXlNlLtL-Pu8OWpUMVExWjMyRzJYQ1ZMUllENDEwVkNDQkJBSS4u


 

 

Mocht u nog vragen hebben over deze vragenlijst, dan kunt u deze stellen aan de vakleerkracht gym, 

meester Cody.  

Alvast bedankt voor uw medewerking,  

Werkgroep gezonde school  

 

Gevonden voorwerpen 

Spullen die gevonden worden en waarvan we niet weten van wie ze zijn, worden in de gevonden 

voorwerpen bak gestopt. Op de Oudelandselaan is dit de bak bij het kamertje van de intern 

begeleiding en op de Gouden Uillaan bij de hoofdingang naast de trap.  

Wij merken helaas dat deze bakken aardig vollopen en de spullen niet terug gaan naar hun ‘baasjes’. 

De komende week zullen we daarom alle gevonden voorwerpen uitstallen op de podia en na deze 

week worden de overgebleven spullen gedoneerd aan een goed doel.  

 

Nieuw thema bij de kleutergroepen 

 

 

 



 

 

Bibliotheek Oostland 

 

 

 



 

 

 

 


