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Agenda 
10 feb    Studiedag, leerlingen vrij 

14 feb    Rapporten mee 

16 feb    Lansingerland Run  

18 feb – 20 feb   Rapportgesprekken 

21 feb   Studiedag, leerlingen vrij 

24 feb – 28 feb  Voorjaarsvakantie 

11 mrt   Crea 

 

Nieuws vanuit de directie 

Beste ouders/ verzorgers, 

Aanstaande maandag zijn de leerlingen vrij en hebben wij als team een studiedag. Op deze dag gaan 

we de resultaten van de CITO toetsen die de afgelopen periode zijn afgenomen analyseren. Een 

analyse is een goed moment om op ons onderwijs te reflecteren en te kijken welke aanpassingen we 

kunnen doen om nog beter onderwijs te bieden aan uw kind. 

Verder vindt u in deze nieuwsbrief het vakantierooster voor volgend schooljaar. De vrije dagen die 

buiten de vakanties vallen zullen later dit jaar nog volgen. 

De directie  



 

 

Vakantierooster 2020-2021 
Hierbij het vakantierooster voor volgend schooljaar 2020-2021. 

Herstvakantie Maandag 19 oktober 2020 t/m vrijdag 23 oktober 2020 

Kerstvakantie Maandag 21 december 2020 t/m vrijdag 1 januari 2021 

Voorjaarsvakantie Maandag 22 februari 2021 t/m vrijdag 26 februari 2021 

Goede vrijdag Vrijdag 2 april 2021 

Pasen Maandag 5 april 2021 

Meivakantie Maandag 26 april 2021 t/m vrijdag 7 mei 2021 

Hemelvaart Donderdag 13 mei 2021 t/m vrijdag 14 mei 2021 

Pinksteren Maandag 24 mei 2021 

Zomervakantie Maandag 19 juli 2021 t/m vrijdag 27 augustus 2021 

 

Telefonie 
Als school merken wij dat wij telefonisch niet altijd goed bereikbaar zijn. Daarom hebben wij ervoor 

gekozen om onze telefonie aan te passen. Dit zal gebeuren op maandag 10 februari (tijdens de 

studiedag) op beide locaties. Na deze werkzaamheden zal ons telefoonsysteem veranderd zijn. 

Hieronder beschrijven wij deze veranderingen.  

Onze school is bereikbaar op 010-5113280. Het telefoonnummer van locatie Gouden Uillaan (nu 010-

8208660) zal uiteindelijk komen te vervallen. 

Als u vanaf a.s. dinsdag op schooldagen tussen 07:30u en 17:00u belt, krijgt u een keuzemenu 

waarbij u kiest voor een van onze locaties. Na deze keuze gaat de telefoon over op de gekozen 

locatie. Als er niet binnen 30 seconden wordt opgenomen, zal de telefoon overgaan op beide 

locaties. Indien, na 60 seconden rinkelen, het gesprek niet kan worden opgenomen komt er een 

slottekst met het verzoek later terug te bellen. Er is geen mogelijkheid om een boodschap in te 

spreken.  

Tijdens studie- en vakantiedagen zal er een afwezigheidsboodschap klinken met verwijzing naar onze 

website voor de openingstijden. 

Wij hopen op deze manier de bereikbaarheid van onze school te verbeteren. 

 

Koffiemomenten De Klipper (herhaling) 
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 Dalton 

Gezocht creatieve ouder met schilderervaring 
Om duidelijke te maken wat ons Daltononderwijs precies inhoudt binnen onze school, willen wij gaan 

werken met een Daltonetalage. Op deze plek komen wisselende voorbeelden van en informatie over 

het Daltononderwijs binnen onze school.  

De plaats van de Daltonetalage op locatie Oudelandselaan is nog niet bekend en wordt bepaald als 

het nieuwe meubilair is geplaatst.  

Voor locatie Gouden Uillaan komt de etalage op de muur bij de tribune. Deze etalage willen we laten 

opvallen door een muurschildering met handlettering. Voor deze klus zijn wij op zoek naar een of 

meerdere enthousiaste, creatieve ouders die ervaring hebben in het schilderen van handlettering. 

Heeft u interesse, meldt u zich dan via locatieleider@daltondeklipper.nl of loop even bij Anne langs. 

 

Nieuws vanuit de GMR 
Gezocht: ouders die het beste voor hun kind willen 

 Zoals u vast wel weet zijn er binnen het onderwijs in Nederland een paar officiële kanalen voor u als 

ouder om invloed uit te kunnen oefenen. Zo kent u vast de medezeggenschapsraad (MR) waar u zich 

actief kunt bezighouden met zaken die op school spelen. De school van uw kind is ook nog eens 

onderdeel van een scholengroep, welke ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) 

heeft. Hier kunt u direct bijdragen aan en invloed uitoefenen op het beleid van de hele scholengroep. 

En dus ook het beleid bij u op school. 

 Zelf zit ik hier nu een klein jaartje in. We komen ongeveer 6 tot 8 keer per jaar ‘s avonds bij elkaar. 

Het afgelopen jaar in de GMR van Scholengroep Holland: 

· was er elke vergadering gezelligheid, soms zelfs met versgebakken cake; 

· waren we actief betrokken bij de sollicitatieprocedure van directeuren en bestuurder; 

· was er veel professionaliteit, juist ook door een grotere groep ouders met een diverse achtergrond; 

· mochten we deelnemen aan een ‘heisessie’ over de toekomstige richting van de scholen: “wat vindt 

u voor uw kind belangrijk?”; 

· spraken we soms over best lastige zaken die op scholen spelen 

· kon ik kennismaken met een zeer ervaren (school)bestuurder en hier ook professioneel gezien van 

groeien 

We hebben in de GMR 7 ouderplekken. Echter zijn nog niet alle stoelen bezet! Kortom er is nog te 

weinig invloed vanuit ouders!! 

Lijkt het u wat? Mail dan eens vrijblijvend naar gmr@scholengroepholland.nl. 

Hartelijke groet, Edgar Wieringa (secretaris GMR, 3 kinderen op de basisschool, 2 op de Meander 

Delfgauw) 
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Bibliotheek Oostland 

 

 

 



 

 

Tennislessen TOGB 

 


