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Agenda 
5 dec   Sinterklaasviering 

18 dec   Kerstdiner 

20 dec   Studiedag, leerlingen zijn vrij 

23 dec t/m 3 jan Start kerstvakantie 

 

 

Nieuws vanuit de directie 
Vorige week ben ik, zoals eerder gemeld, op studiereis geweest naar Canada. Een reis met veel 

indrukken en mooie momenten. Een aantal zaken neem ik mee terug naar De Klipper.  

Wat mij erg aansprak in Canada was hoe trots leerlingen, ouder en school over het onderwijs 

spreken. Ouders en school versterken elkaar in het belang van de leerlingen.  

Leerlingen worden eigenaar gemaakt van het onderwijs. En dan niet alleen van hun eigen 

ontwikkeling maar juist ook van de schoolontwikkeling. Hierdoor merk je een grote betrokkenheid 

van de leerlingen bij hun school. 

Hier hebben we gisteren ook in de mr-vergadering met ouders en school over gesproken. En een 

welkome aanbeveling van de oudergeleding is om schoolontwikkelingen duidelijker te delen met 

ouders. Het volgende item in de nieuwsbrief is hier dan ook een mooi voorbeeld van. 

De andere zaken neem ik mee in het team en als het moment daar is zal dit gedeeld worden met u 

als ouder maar zeker ook met onze leerlingen. 

  



 

 

Organisatie op De Klipper 

Op de Klipper zijn wij druk bezig met ons te ontwikkelen om het beste onderwijs aan uw kind te 

blijven geven. In dit stukje willen we u meenemen hoe wij als school daar invulling aan geven. 

Regelmatig organiseren wij momenten waarop leraren met elkaar in overleg kunnen om het 

onderwijs af te stemmen op de leerlingen. Collega’s van dezelfde leerjaren spreken met elkaar in 

paralleloverleggen en collega’s van dezelfde bouw spreken elkaar in bouwoverleggen. Onze school is 

verdeeld in een onderbouw (groepen ½), middenbouw (groepen 3 t/m 5) en bovenbouw (groepen 6 

t/m 8). Iedere bouw en locatie heeft een bouwcoördinator die aanspreekpunt is binnen de bouw en 

de bouw vertegenwoordigt in het managementoverleg. Daarnaast hebben wij teamvergaderingen 

waarbij we als heel team met elkaar overleggen over ons onderwijs. Een aantal keer in het jaar 

hebben wij studiedagen waarin het team zich bezighoudt met ons onderwijs door bijscholing op 

verschillende wijzen.  

Ook werken wij binnen het team met zogenoemde leerteams. Dit zijn kleine teams van leraren die 

zich specifiek bezighouden met een onderdeel van ons onderwijs. Dit jaar zijn er leerteams op de 

gebieden van Dalton, taal, rekenen, gedrag, hoogbegaafdenonderwijs (Optimisten) en 

bewegingsonderwijs.  

In de nieuwsbrief zetten wij regelmatig informatie vanuit deze leerteams. Zo blijft u op de hoogte 

waar wij op school mee bezig zijn. 

 

Sinterklaas 
Volgende week klopt ons hart vol verwachting, want donderdag is het Sinterklaasfeest! Hieronder 

nog even de belangrijkste informatie over aankomende week:  

Op dinsdag 3 december worden de surprises van de groepen 5 t/m 8 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 donderdag 5 december hebben wij Sinterklaasviering. Dit zal duren van half 9 tot half 3.  

Op vrijdag 6 december zien we de kinderen om half 9 weer op school. 

 

Ouderraad zoekt hulp voor Kerst versieren. 
Beste ouders, verzorgers, 

Sinterklaas is nog niet uit ons land maar binnen de OR zijn wij al druk bezig met het treffen van 

voorbereidingen voor de kerst. Graag willen wij de school in kerstsfeer brengen, maar daarbij kunnen 

wij wel wat hulp gebruiken! 

Heb je een uurtje over? Kom dan helpen op vrijdag 6 december vanaf 19.00 uur op de Gouden 

Uillaan of op maandag 9 december vanaf 19.00 uur op de Oudelandselaan. 

 


