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Agenda 
18 dec   Kerstdiner 

20 dec   Studiedag, leerlingen zijn vrij 

23 dec t/m 3 jan Start kerstvakantie 

6 jan   Start schilderwerkzaamheden Gouden Uillaan 

14 jan   MR vergadering 

 

Nieuws vanuit de directie 
Vorige week hebben we genoten van twee hele mooie en gezellige Sinterklaas vieringen.  

Bij onze locatie Gouden Uillaan kwamen Sint en zijn Pieten aan in een Jumbo wagen en ook op onze 

locatie Oudelandselaan werd Sinterklaas van harte welkom geheten door de vele enthousiaste 

kinderen! 

Nu de Sint weer terug is naar Spanje staat het volgende feest al weer op de agenda: Kerst! 

Beide locaties zijn in Kerstsfeer omgetoverd en de school voelt als een winterwonderland! Dank aan 

alle ouders die hebben meegeholpen dit voor elkaar te krijgen. 

Kerst betekent dat het jaarlijkse kerstdiner weer plaats zal vinden. Dat is dit jaar op woensdag 18 

december. Via de mail heeft u hier informatie over gekregen. 

Op vrijdag 20 december is er een studiedag voor de leraren en kunnen de kinderen terecht genieten 

van hun welverdiende kerstvakantie.  

Wij wensen iedereen een fijne vakantie en zien iedereen graag weer gezond terug in 2020! 

De directie  



 

 

 

 

Ganginterieur De Klipper en werkzaamheden 
Vorig schooljaar hebben wij in de nieuwsbrief een oproep geplaatst voor het meedenken over de 

herinrichting van de gangen van beide locaties op De Klipper. Wij hebben sindsdien niet stilgezeten 

en hierbij geven we u een update over dit proces.  

Vorig schooljaar hebben wij een architect in de hand genomen. Zo hebben we duidelijk en 

professioneel vanuit onze Daltonvisie gekeken naar hoe wij de ruimtes het beste kunnen gebruiken. 

De architect heeft van onze wensen een ontwerp gemaakt waarin wij ons helemaal konden vinden.  

Daarna hebben wij een partij in de hand genomen om de daadwerkelijke invulling van het plan te 

realiseren. Wij zijn op dit moment zo ver dat alle meubels en kleuren gekozen zijn. 

Hieronder vindt u enkele impressies:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impressie locatie Gouden Uillaan 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U kunt in de impressie zien dat wij de kleur van de gangen op de Gouden Uillaan ook onder handen 

gaan nemen. Vanaf 6 januari zullen na schooltijd de gangen worden geschilderd in de kleuren 

lichtblauw en lichtgrijs. Dit wordt allemaal na schooltijd en in de avond gedaan, zodat het onderwijs 

aan de kinderen hier geen last van heeft. Houdt u er wel rekening mee met dat de school dan minder 

toegankelijk is dan normaal. Het schilderwerk zal ongeveer 3 weken in beslag gaan nemen. Op de 

Oudelandselaan is het schilderwerk een aantal jaren geleden onder handen genomen, dit blijft zoals 

het is. Wel zullen er in de voorjaarsvakantie kleine herstelwerkzaamheden plaatsvinden. 

In de periode rond februari/ maart zal het interieur voor de gangen geleverd en geïnstalleerd 

worden. Als wij meer weten over de precieze data, dan krijgt u deze te horen van ons. 

Hoewel het de komende periode wat rommeliger in school zal zijn, kijken wij vooral heel erg uit naar 

deze nieuwe inrichting van de gangen waarbij ons onderwijs nog beter tot zijn recht komt! 

 

Nieuws vanuit Dalton: de leerlingenraad 
Eindelijk is het zover! VERKIEZINGEN! 

In de week van 9 december zullen de groepen 5 t/m 8 zich bezighouden met de verkiezingen. Op 18 

december zal onze leerlingenraad bekend zijn. In januari 2020 gaan we met elkaar kennismaken en 

zal de leerlingenraad zich ook voorstellen aan de ouders.  

Wij hebben er veel zin in om weer te starten met de leerlingenraad en onze stem te laten horen! 

Sanne (Oudelandse Laan) en Maika (Gouden Uillaan) 

 

Het goede kerstdoel 
Zoals in de brief vanuit de kerstwerkgroep is vermeld doen wij dit jaar meer met het goede doel voor 

de voedselbank. Er wordt al aardig wat ingezameld, maar meer is in dit geval altijd beter. Mocht u 

missen waar het goede doel over gaat? Hierbij het stukje uit de Kerstmemo: 

Impressie locatie Oudelandselaan 



 

 

 

Goede doel actie: De voedselbank  

In ons land is Kerst een tijd van gezelligheid en warmte. Bijna 1 

miljoen mensen in Nederland leven onder de armoedegrens. 

Wist u dat niemand honger hoeft te hebben als we 

voedseloverschotten aan hen geven? Dat is goed voor mens en 

milieu. De vrijwilligers bij de voedselbanken delen elke week 

eten uit aan mensen die dat het hardste nodig hebben. 

Bedrijven, instellingen, overheden en particulieren helpen met 

geld, voedsel en diensten. De voedselbank ontvangt via de 

supermarkten steeds vaker verse groenten, fruit en 

diepgevroren vlees. Dat is heel erg fijn. Maar dat betekent ook 

dat zij een ideaal lijstje met lang houdbare artikelen hebben 

gemaakt om evenwicht in de pakketten te organiseren. Het 

zijn basis producten die zij op voorraad kunnen houden en die 

voor hun klanten ook ideaal zijn om in huis te hebben. Helpt u 

ook mee? 

 

Nieuws vanuit de MR 
Beste ouders, 
 
Op 28 November heeft de tweede MR vergadering van dit schooljaar plaatsgevonden. Hierin is de 
terugkoppeling van de MR met betrekking tot een aantal documenten (schoolgids, veiligheidsplan, 
meldcode huiselijke geweld en kindermishandeling, koersplan, beleid nieuwe leerkrachten en 
concept visie) doorgesproken en is door de directie aangegeven wat verwerkt wordt in de finale 
versies van deze documenten. Een deel van deze documenten zullen spoedig op de website terug te 
vinden zijn. 
 
Tevens is door de directie toelichting gegeven op de personele bezetting. De basis bezetting is in 
orde, maar bij bijvoorbeeld een griepgolf kunnen vervelende beslissingen nodig zijn,  zoals het 
verzoek om kinderen thuis te houden. Vervangers zijn moeilijk te krijgen, wat zoals iedereen weet 
een landelijk probleem is. Binnen de scholengroep wordt hier actief beleid op gevoerd.  
 
Tijdens de vergadering is ook terugkoppeling gegeven door de Dalton werkgroep. De opvolgpunten 
van de vorige Dalton visitatie zijn ter sprake gekomen. Een duidelijk visie-document en een duidelijke 
doorgaande lijn (vanaf groep 1 tot 8) zijn de voornaamste aandachtsgebieden geweest in afgelopen 
jaar. De eerstvolgende visitatie is in juni 2020.  
 
Tijdens de volgende MR vergadering (op 14 Januari) zal de directie een nadere toelichting geven op 
de besteding en splitsing van de gelden voor werkdrukverlichting. Dit kwam als enige opvolgpunt uit 
een toelichting op de conceptbegroting, waar overigens ook de bekostiging van de pauze-regeling ter 
sprake kwam. De vrijwillige bijdrage die hiervoor aan ouders gevraagd wordt is laag in vergelijking 
met andere scholen. De MR ondersteunt initiatieven om te zorgen dat een maximaal aantal ouders 
deze bijdrage betaalt, aangezien dit anders ten koste gaat van andere belangrijke begrotingsposten. 
Daarnaast heeft de MR wel ook gevraagd om te blijven kijken of de regeling met lagere kosten (maar 
wel professioneel) ingevuld kan worden. 



 

 

 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin nodigt u en uw kind uit 

De jeugdverpleegkundige en jeugdarts van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) zien alle kinderen, 
op school of op het CJG. Bijvoorbeeld tijdens een gesprek in groep 2 of als uw kind een prik krijgt. 
Daarnaast heeft het CJG een rol bij schoolziekteverzuim en in het schoolzorgteam.  

Uitnodiging groep 2: meten, wegen en meer  
Wanneer uw kind in groep 2 zit, ontvangt u binnenkort een uitnodiging om samen langs te komen 
voor een afspraak op het CJG. Tijdens de afspraak onderzoeken we de ogen, oren en motoriek van 
uw kind. Ook wordt uw kind, in ondergoed, gemeten en gewogen. Aansluitend is er ruimte om met 
de jeugdverpleegkundige in gesprek te gaan. Heeft u vragen over de opvoeding, thuis- of 
schoolsituatie of gezondheid van uw kind, dan kunt u ze stellen. De kinderen van De Klipper die in 
groep 2 zitten, worden aan het begin van 2020 uitgenodigd. 

Uitnodiging 9 jaar: vaccinaties 
In het jaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt het een uitnodiging voor twee vaccinaties: de DTP-prik 
tegen difterie, tetanus en polio en de BMR-prik tegen bof, mazelen en rodehond. U krijgt hierover 
een brief via het RIVM. 

Alles over gezond en veilig opgroeien 
Het CJG is dé plek waar ouders, verzorgers, kinderen, jongeren en professionals terechtkunnen met 
vragen over gezondheid, opvoeden, opgroeien en verzorging. Er werken jeugdartsen, 
jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten, pedagogen en andere deskundigen om samen met u 
gezond en veilig opvoeden en opgroeien mogelijk te maken. 

Ga voor meer informatie over het CJG, privacy of voor opvoedinformatie naar de website 
www.centrumvoorjeugdengezin.nl  

 

Buitenschoolse opvang 
Graag stellen wij ons voor: BSO Hakuna Matata! 

Onze locatie CVV Berkel bevindt zich op het sportcomplex ‘Het Hoge Land’. De 
BSO is gericht op kinderen in de basisschoolleeftijd van 4 tot 13 jaar, gedurende 
de schoolweken en in de vakantieweken. De kinderen krijgen dagelijks 
ontwikkelingsgerichte sportactiviteiten aangeboden. Tijdens deze activiteiten 
werken wij met de 21 eeuwse vaardigheden, wij vinden het belangrijk dat de 
kinderen goed mee kunnen komen in de maatschappij. Er wordt gewerkt met 
een team van vaste leid(st)ers wat bij draagt aan een veilige en warme sfeer. Naast de actieve 
sportactiviteiten is er ook tijd voor ontspanning zoals vrijspelen in de speelhoeken, buiten in de 
speeltuin/pannakooi of deelnemen aan een knutselactiviteit. Wij geloven dat kinderen een leven 
lang in ‘beweging’ zijn! Bent u nieuwsgierig geworden en zou u eens een kijkje bij ons willen nemen?  

Neem dan contact op via onderstaande gegevens: 06-42904968 / 
bsocvvberkel@bsohakunamatata.nl 

 

http://www.centrumvoorjeugdengezin.nl/
mailto:bsocvvberkel@bsohakunamatata.nl


 

 

Jeugdcoach Op School (voorheen schoolmaatschappelijk werk) 
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