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Agenda 
14 jan   MR vergadering 

3 feb – 7 feb  Adviesgesprekken groep 8 

7 feb   Open podium 

10 feb   Studiedag, leerlingen vrij 

14 feb   Rapporten mee 

18 feb – 19 feb  Rapportgesprekken 

Nieuws vanuit de directie 

Vanuit het team wensen we iedereen de beste wensen voor 2020. We hopen dat u heeft genoten 

van de afgelopen vakantie en dat we weer fris en fruitig het nieuwe jaar tegemoet gaan. 

Vooruitkijkend naar dit jaar zullen er een paar grote veranderingen en gebeurtenissen plaatsvinden. 

Zo zal het ganginterieur worden aangepakt en wordt het meubilair van de kleuters en de groepen 3 

en 4 grotendeels vervangen. In juni hebben we ook nog de Daltonvisitatie op de planning staan. 

Hierover leest u later in deze nieuwsbrief meer.  

Kortom een druk jaar, maar wij hebben weer veel zin om ook dit jaar ons weer volop in te zetten 

voor goed onderwijs aan uw kind! 

De directie 

 



 

 

Staking 30 en 31 januari   
De onderwijsbonden hebben alle leden weer opgeroepen te gaan staken voor een meer structurele 
oplossing voor het lerarentekort. Er is sprake van een onderwijscrisis, waar wij als scholengroep ook 
steeds meer mee te maken krijgen. Het bestuur van Scholengroep Holland steunt daarom ook dit 
keer de staking en vrijwel het gehele team van De Klipper heeft aangegeven te staken. Op 30 en 31 
januari blijven de deuren van onze school daarom gesloten.  
Wij hopen dat de regering de nodige structurele maatregelen neemt, zodat alle kinderen in 
Nederland kunnen rekenen op goed onderwijs. 
 

Ganginterieur De Klipper en werkzaamheden 
Afgelopen week is op locatie Gouden Uillaan de schilder begonnen met het schilderwerk. Dit gebeurt 

na schooltijd zodat u en de kinderen hiervan zo weinig mogelijk last van ondervinden. Het is even 

wennen de blauwe kleur op de muren, maar wij zijn er erg blij mee! 

Voor de oplettende lezer onder u was het al opgevallen, op locatie Gouden Uillaan zijn op de 

impressie de kapstokken verdwenen. Dit betekent niet dat de kinderen voortaan zonder jas naar 

school moeten komen, maar dat de kinderen bij het nieuwe interieur allemaal een locker zonder slot 

krijgen waar zij hun spullen in op kunnen bergen. Zo zal de school meer rust uitstralen en hopelijk 

zullen er zo ook minder spullen verdwijnen, omdat de jassen, gymspullen en andere spulletjes (sjaal, 

wanten, etc.) netjes opgeborgen kunnen worden in een locker. De lockers hebben voldoende 

ventilatiegaten om ervoor te zorgen dat vochtige jassen nog wel kunnen drogen. 

 

Looppad van het Groentje naar speelplein Gouden Uillaan 
U heeft het tijdens regenachtige periodes vast wel gemerkt: er loopt momenteel geen pad van uit 

het Groentje naar het hek van het schoolplein bij de achteringang van onze locatie Gouden Uillaan.  

Dit betekent dat als er veel regen is gevallen het grasveld naar school erg modderig wordt. Een ouder 

kwam met het idee en de vraag of hier niet een pad aangelegd kan worden. Het Groentje is openbaar 

terrein van de gemeente en wij hebben de vraag bij hen neergelegd. Zij hebben vandaag aangegeven 

dat in het eerste kwartaal van 2020 een schelpenpad zal worden aangelegd tot aan het hek! 

Dus nog even en dan kunnen we via een schelpenpad met hopelijk minder modderige voeten de 

school bereiken! 

 

Nieuws vanuit Dalton  

De visitatie 
Op 9 juni 2020 zal een afvaardiging van de Nederlandse Daltonvereniging langskomen om ons 

Daltononderwijs te bekijken. Aan de hand van deze visitatie zal onze Daltonlicentie wel of niet 

worden verlengd.  

In 2017 hebben wij een visitatie gehad waarbij we verlenging kregen van 2 jaar met een aantal 

ontwikkelpunten. Met deze ontwikkelpunten zijn we de afgelopen 2 jaar aan de slag gegaan. 

Sindsdien is er veel veranderd op school. Wij kijken uit naar een goede visitatie en wederom een 

verlening van ons Daltoncertificaat. 



 

 

De leerlingenraad 
In de vorige nieuwsbrief berichtten wij over de verkiezingen voor de leerlingenraad. In deze 

nieuwsbrief maken we de gekozen leden bekend. In een latere nieuwsbrief zullen zij zich voorstellen 

en vertellen wat zij gaan doen. 

Voor onze locatie Oudelandselaan zijn de volgende leerlingen gekozen: Fenna uitgroep 5, Noor en 

Dani uit groep 5/6, Jennie uit groep 6, Darli uit groep 7 en Anna uit groep 8.   

Voor onze locatie Gouden Uillaan zijn deze leerlingen gekozen: Neva uit groep 5a, Sem uit groep 5b, 

Teoman uit groep 6a, Carter uit groep 6/7, Mattias uit groep 6/7, Lisa uit groep 7, Lucas uit groep 8a 

en Noémi uit groep 8b.  

We zijn erg blij met deze enthousiaste leerlingen en kijken uit naar een goede samenwerking! 

 

Open podium 
Op 7 februari is het zover: het eerste open podium op De Klipper! 
Heeft u een kind wat graag in de belangstelling staat, regelmatig voor de spiegel staat te 
zingen en te swingen of die bijvoorbeeld mooie gedichten maakt en het heel leuk vindt om 
voor een publiek te staan, dan is dit zijn/ haar kans om te shinen!  
 
Het open podium is de plek waarbij deze kinderen de kans krijgen om voor anderen op te 
treden. Iedereen kan zich inschrijven voor het open podium; alleen, met broers of zussen, 
met een aantal klasgenootjes, of met kinderen uit andere klassen. Het kan allemaal! 
 
Wat moet je hier voor doen? 
Meldt je aan bij je juf of meester voor woensdag 29 januari, oefen je stukje goed in. Je 
optreden mag tot ongeveer 3 minuten duren. Ongeveer een week voor je optreden krijg je 
te horen hoe laat je mag optreden tijdens het open podium. 
 
Ouders en broertjes en zusjes (die nog niet naar school gaan) van deelnemende kinderen zijn 
van harte welkom bij het optreden van hun kind en de andere kinderen.  
Om de mooie optredens niet te verstoren verzoeken we u wel om kleine kinderen rustig te 
houden. Lukt dit niet, dan het vriendelijke en dringende verzoek om even naar buiten te 
gaan zodat anderen er geen last van hebben. 
 
Wij kijken uit naar de mooie optredens van de kinderen! 

 

Onze Jeugdcoach op School (JOS) Sonja Krans stelt zich voor 
Jeugdcoach op School – voor vragen op het gebied van opgroeien & opvoeden 

Ik ben Sonja Krans en vanaf 13 januari start ik hier op school als Jeugdcoach op 

School (JOS). Ik ben er voor iedereen die vragen heeft op het gebied van opgroeien 

& opvoeden. Ouders, leerlingen en leraren kunnen bij mij langs komen als er 

ondersteuning nodig is. 

Ik ben op vaste momenten aanwezig op school en iedereen kan bij mij binnen lopen 

voor advies. Het is soms best moeilijk om de juiste hulp te vinden als er problemen 

zijn bij kinderen en/of binnen het  gezin. Ik hoop dat iedereen die vragen of twijfels 

heeft, gewoon even langs loopt en dat de stap om hulp te vragen hierdoor wat 

makkelijker wordt. 



 

 

De JOS: Schoolmaatschappelijk werk én jeugd- en gezinscoach in één 

Als JOS leg ik de verbinding tussen school en ouders en waar nodig met de jeugdhulpverlening. Ik 

bied de hulp aan op school of thuis. Ik heb de mogelijkheid om van lichte tot intensieve trajecten in 

te zetten en mijn hulp duurt maximaal 6 maanden. Dit varieert van een aantal gesprekken op school 

tot ondersteuning in de thuissituatie. Als er intensievere hulp nodig is, schakel ik in overleg met 

ouders Team Jeugd in van de gemeente. 

Op elke school is er een team dat zich bezig houdt met zorgondersteuning. De jeugdcoach sluit 

daarbij aan zowel als onderdeel vanuit school als vanuit het Team Jeugd van de gemeente 

Lansingerland. 

Heb je vragen? 

Ik ben hier op school aanwezig op: 

Oudelandselaan: maandag 13.00 tot 17.00 

Gouden Uillaan: dinsdag van 08.30 tot 12.30 

Ook ben ik bereikbaar per e-mail via s.krans@schoolformaat.nl  

of via het telefoonnummer 06 111 69 89 1. 

Daarnaast heb ik ruimte om bij u thuis te komen wanneer er een hulpvraag is rondom de opvoeding 

en ontwikkeling van uw zoon of dochter. 

LansingerlandRun 16 februari 
Een aantal leerkrachten doen mee met de LansingerlandRun. We zouden het daarnaast heel leuk 

vinden als kinderen van onze school ook meedoen met de kidsrun. De kidsrun heeft een afstand van 

650m voor kinderen t/m 8 jaar en 1.100m voor kinderen t/m 12 jaar. De kosten van deze kidsrun zijn 

€4 (vroege inschrijving tot 9 februari) tot €5 (late inschrijving). 

Mocht u mee willen doen dan vragen wij of u uw kind 

individueel wilt inschrijven op www.lansingerlandrun.nl. 

Doordat er geen scholenrun is kunnen wij de kinderen helaas 

niet als groep inschrijven. 

Voor de kinderen die meedoen heeft de OR na afloop nog 

een kleinigheidje. 

Mocht u thuis nog een Klippershirt hebben dan zou het leuk 

zijn als uw kind in dit shirt meedoet. Heeft u nog geen 

Klippershirt dan kunt u deze bestellen bij school door een 

mail te sturen met de naam van uw kind, groep en bestelde 

maat naar locatieleider@daltondeklipper.nl 

http://www.lansingerlandrun.nl/


 

 

Rots en Water training 

 

  



 

 

 

Stichting MEE 

 


