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Agenda 
3 feb – 7 feb   Adviesgesprekken groep 8 

7 feb    Open podium 

10 feb    Studiedag, leerlingen vrij 

14 feb    Rapporten mee 

16 feb    Lansingerland Run  

18 feb – 19 feb   Rapportgesprekken 

 

Nieuws vanuit de directie 

De afgelopen weken is er door de schilders druk gewerkt op locatie Gouden Uillaan. Langzaamaan 

verdwijnt al het rood, oranje, paars en taupe van de muren en zien we de frisse blauwe en lichtgrijze 

kleur komen. De ruimtes lijken nu al een stuk ruimer en straks met het nieuwe meubilair zal het 

helemaal een mooi geheel worden. Ook op locatie Oudelandselaan zijn we bezig met de uitstraling, 

maar daar leest u verder in deze nieuwsbrief meer over. 

Ook staat in deze nieuwsbrief de uitnodiging tot de eerste koffiemomenten. Wij hopen u graag te 

ontvangen op een van deze twee ochtenden! 

De directie  



 

 

Afscheid juf Maika 
Ruim 1,5 jaar heeft Maika met plezier op de Klipper gewerkt. Zij heeft aangegeven een nieuwe 

uitdaging te hebben gevonden op een school bij haar in de buurt. Deze week was haar laatste 

werkweek op de Klipper en ze heeft al met de klas een mooi afscheid gevierd door een High Tea 

verzorgd door de kinderen. Wij vinden het erg jammer dat juf Maika bij ons weggaat, maar wij 

wensen haar ook veel succes op haar nieuwe school! 

Raambedekking Oudelandselaan 
Op locatie Gouden Uillaan zal in de week van 27 januari op alle ramen van de begane grond aan de 

straatkant raambedekking bevestigd worden. De raambedekking zal een deel van het raam bedekken 

en bestaat uit ‘frozen ice’ plakfolie met ons logo erin. Wij hopen op deze manier meer eenheid naar 

buiten uit te stralen. 

Oud meubilair 
Zoals eerder vermeld in de nieuwsbrieven gaan wij ons meubilair de komende periode vervangen.  

Dit betekent dat wij ons oude meubilair weg zullen doen. Heeft u een goed plan voor wat wij met ons 

oude meubilair kunnen doen, stuur dan een mail naar locatieleider@daltondeklipper.nl 

Koffiemomenten De Klipper 
Op woensdag 12 februari bij de Gouden Uillaan van 8:30u tot 9:15u en op vrijdag 14 februari bij de 

Oudelandselaan van 8:30u tot 9:15u houden wij onze eerste koffiemomenten voor ouders. 

Op deze ochtenden is er de mogelijkheid om ’s ochtends wat langer op school te blijven. Onder het 

genot van een kopje koffie of thee is er een informatiebijeenkomst en kunt u even kletsen met 

andere ouders van onze school. 

Voor dit eerste koffiemoment is het onderwerp van de informatiebijeenkomst: Dalton. Wat houdt 

Dalton precies in en welke daltonontwikkelingen zijn er binnen de school. U krijgt van ons hierover 

informatie en er is gelegenheid om vragen te stellen over ons Daltononderwijs. 

We hopen dat u tijd vrij kunt maken en gezellig aansluit! 
Tot dan!  

Nieuws vanuit de Interne Begeleiding 

Geen Cito toetsen meer bij de kleuters. 

Met ingang van dit schooljaar zullen wij geen Cito toetsen meer afnemen bij de kleuters. Al 
sinds een paar jaar zijn de Cito toetsen bij kleuters niet meer verplicht, maar vanaf volgend 
jaar zullen de schoolse toetsen voor kleuters geheel verdwijnen uit de leerlingvolgsystemen. 
Volgens het kabinet (en daar zijn wij het mee eens) past het niet bij de ontwikkeling van 
kleuters om met schoolse toetsen te meten hoe ze ervoor staan. Kleuters ontwikkelen zich 
spelenderwijs en in sprongen. 
Er wordt wel verwacht van scholen dat ze de ontwikkeling van hun kleuters goed volgen, 
zodat zij hun onderwijsaanbod daarop kunnen afstemmen. Hiervoor gebruiken wij op De 
Klipper al een paar jaar het ontwikkelingsvolgsysteem Bosos. 
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