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Agenda
12 nov
13 nov
20 nov
28 nov
5 dec
18 dec
20 dec
23 dec t/m 3 jan

Voorleeswedstrijd
CREA
CREA
MR vergadering
Sinterklaasviering
Kerstdiner
Studiedag, leerlingen zijn vrij
Start kerstvakantie

Nieuws vanuit de directie
Beste ouders en verzorgers,
Al een aantal jaar wordt de discussie gevoerd over het uiterlijk van Zwarte Piet. Zo is er dit jaar bij de
landelijke intocht enkel voor Roetveeg Pieten gekozen.
Hier heeft iedereen een mening over en in de media zien we regelmatig de berichten hoe hier de
discussie over gevoerd wordt.
Op De Klipper heeft het team ook het gesprek gevoerd over de invulling van Zwarte Piet. We hebben
dit gedaan vanuit het gedachtegoed van openbaar onderwijs. In het openbaar onderwijs staan
we immers open voor diversiteit in de samenleving, is iedereen welkom en gaan we respectvol om
met elkaars opvattingen en levensovertuigingen.
Met deze uitgangspunten als vertrekpunt heeft het team van De Klipper de keuze gemaakt om dit
jaar een mix van Zwarte Pieten en Roetveeg Pieten welkom te heten op school.
Vanuit het team reken ik op uw begrip en zorgen we samen met de ouderraad ook dit jaar weer voor
een gezellig kinderfeest.
De directie

Meester Alwin op studiereis
Beste ouders en verzorgers,
Aankomende week zal ik in verband met een studiereis naar Canada van vrijdag 15 november t/m
vrijdag 22 november afwezig zijn.
Tijdens deze studiereis krijgen we mooie voorbeelden over inclusief onderwijs, een vorm van
onderwijs waarbij alle kinderen aan het regulier onderwijs deelnemen en er minder verwijzingen zijn
naar het speciaal onderwijs.
Daarnaast is het Canadees onderwijs een mooi voorbeeld van onderwijs op het gebied van 21e
eeuwse vaardigheden.
In het geval van urgente zaken kunt u contact opnemen met de locatieleider, Anne van Rutten,
locatieleider@daltondeklipper.nl

Voorleeswedstrijd
Op dinsdag 12 november was het weer tijd voor de jaarlijkse
voorleeswedstrijd. In de afgelopen periode waren er in de
klassen al wedstrijden gehouden om de klassenwinnaar te
kiezen en vandaag mochten deze kanjers strijden voor de
schoolkampioenschappen.
Op de Oudelandselaan deden Jayden, Lia, Lente, Borr en
Casper mee bij de voorleeswedstrijd voor de groepen 5 en 6.
Alle kinderen deden het goed, maar uiteindelijk was Lente de
winnaar!
Op de Gouden Uillaan hebben de leerlingen ook erg hun best gedaan. Daar heeft Niya de
voorleeswedstrijd voor de groepen 5 en 6 gewonnen.
Bij de groepen 7 en 8 heeft Owen uit groep 8 van de Oudelandselaan de voorleeswedstrijd
gewonnen. Hij mag door naar de gemeentelijke voorleeswedstrijd. Wij wensen Owen veel succes bij
deze wedstrijd!

Sinterklaas
Morgen komt Sinterklaas aan in Nederland! Een periode van gezelligheid staat voor de deur met
cadeautjes en lekkernijen! Hieronder de belangrijkste informatie over deze periode:
Op dinsdag 26 november mogen de kinderen een schoen meenemen en hun ‘schoentje zetten’ op
school.
Op donderdag 5 december hebben wij Sinterklaas viering. Dit zal duren van half 9 tot half 3.
Voor de groepen 1 t/m 4 zal er een leuk Sinterklaasfeest georganiseerd worden.
Voor de groepen 5 t/m 8 zal Sinterklaas gevierd worden met mooie zelfgemaakte surprises. Deze
worden op dinsdag 3 december al op school verwacht. Zo kunnen wij als school eerst nog genieten
van de mooie creaties voor ze open worden gemaakt om het cadeau eruit te halen.
Op vrijdag 6 december zien we de kinderen om half 9 weer op school.

Oproep vanuit de Ouderraad
Beste ouders,
Sinterklaas en zijn Pieten zijn weer bijna in het land. Graag willen we de school in Sintsfeer brengen,
maar daarbij kunnen we wel wat hulp gebruiken: Dozen inpakken, slingers ophangen, alles om de
school gezellig te maken!
Heb je een uurtje over? Kom dan helpen op vrijdag 15 november vanaf 13:30 uur. Je kunt je
aanmelden via huize.schinkel@gmail.com of
via 0622-225124. We hopen op veel enthousiasme!
Alvast bedankt, ook namens de kinderen!
Ouderraad Klipper Oudelandselaan

