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Agenda 
11 mrt   Crea 

13 mrt   Meesters en juffendag 

16 mrt   Start Projectweek 

18 mrt   MR vergadering 

25 mrt   Nationale Daltondag 

30 mrt   Studiedag, leerlingen vrij 

Nieuws vanuit de directie 

Beste ouders/ verzorgers, 

De afgelopen week stond heel Nederland in het teken van het Coronavirus. Ook bij ons op school 

hebben wij met de kinderen hier aandacht aan besteed. Zo hebben alle kinderen nogmaals uitleg 

gekregen over de hygiëneregels die wij op school hanteren. Binnen onze school houden wij de 

richtlijnen van het RIVM aan. Mochten er veranderingen optreden in deze richtlijnen dan zullen wij 

ook als school deze aanpassingen doorvoeren en u hierover informeren.  

In deze nieuwsbrief vragen wij uw aandacht voor een aantal activiteiten die op school gaan 

plaatsvinden zoals het nieuwe gangmeubilair waar komende week mee begonnen zal worden, de 

projectweek die de week erna begint, de koningsspelen en de avond4daagse. Daarnaast vragen wij 

ook uw aandacht voor Jayme die lijdt aan de spierziekte SMA. Helpt u ons ook mee? Verder in de 

nieuwsbrief kunt u lezen hoe.  

De directie 



 

 

Werkzaamheden gangmeubilair 
Volgende week dinsdag 10 maart is het zover! Dan zal de interieurbouwer beginnen met het plaatsen 

van het nieuwe gangmeubilair. Zij zullen eerst starten op locatie Oudelandselaan. Op woensdag 11 

maart zal de interieurbouwer ook starten op de Gouden Uillaan.  

Voor de werkzaamheden zijn de gangen afgelopen week al zo veel mogelijk ontruimd om zo ruimte 

te maken voor het nieuwe meubilair. A.s. maandag zal een verhuisbedrijf het nog bruikbare 

meubilair ophalen naar een nieuwe bestemming: scholen in Aruba. 

De komende twee weken zullen de gangen minder toegankelijk zijn. Dit betekent dat bij 

binnenkomst en naar huis toe gaan er rekening gehouden moet worden met meubilair wat wordt 

geplaatst. Ook zullen de kinderen deze twee weken tijdelijk niet op de gang kunnen werken. 

Wij vragen uw begrip voor de situatie! 

 

Projectweek 
Maandag 16 maart is het weer zover en start het schoolproject! Drie weken lang zal de school in het 
teken staan van het thema ‘Landen’. We zullen gezamenlijk met alle klassen het project starten met 
het zingen van een landen medley en een landenquiz. Daarna gaat elke klas op zijn eigen manier aan 
de slag met het project.  
  
Goede doel 

Tijdens het project halen wij ook geld op voor een goed doel. Het goede doel van dit jaar 

is Save the Children. Wereldwijd zijn 68,5 miljoen mensen van huis en haard verdreven, op zoek naar 

een veilige plek. En elke dag komen er nieuwe vluchtelingen bij als gevolg van oorlog, geweld, 

natuurrampen of klimaatverandering.  

Meer dan de helft van de vluchtelingen is jonger dan 18 jaar, het zijn nog kinderen. Ze slaan op de 

vlucht met hun ouders of worden er alleen op uitgestuurd om een beter leven te vinden. Ze lijden 

kou in opvangkampen, trotseren de hitte in woestijnen of wagen een levensgevaarlijke tocht over 

zee. Tijdens het project zullen er verschillende acties zijn om geld om te halen voor dit goede doel. 

Ook de opbrengst van de speurtochten gaat naar dit goede doel. 

Het project wordt op woensdag 8 april afgesloten met het de project afsluitingsavond. U bent dan 

van harte welkom om in alle klassen een kijkje te nemen. Verdere informatie over het project en de 

afsluitingsavond zal nog volgen. 

 

Koningsspelen 
Op vrijdag 17 april zijn er de Koningsspelen. Hierbij wordt ouderhulp gezocht. U kunt zich vanaf 
maandag 23 maart opgeven bij de inschrijflijsten bij de leerkracht van uw kind. 

Met vriendelijke groet, de werkgroep Koningsspelen. 

OL: Monique en Dewi 

Uil: Chantel, Cody en Roos. 

Notitie vanuit de directie: In de jaarplanning hadden wij vrijdag 24 april vermeld. Dit is incorrect. De 
juiste datum is vrijdag 17 april i.v.m. de beschikbaarheid van het Koningsontbijt. Excuses voor het 
ongemak. 



 

 

Actie voor Jayme 
Dit lieve mannetje is Jayme. Jayme woont in Rijswijk en is 9 

maanden oud. Toen Jayme geboren werd leek hij gezond, maar op 

30 december 2019, toen hij 7 maanden oud was hoorden zijn 

ouders dat Jayme de ernstige en zeldzame spierziekte SMA type 1 

heeft. De meeste baby's met deze ziekte worden onbehandeld 

niet ouder dan twee jaar. 

 

Jayme krijgt nu prikken in zijn rug om te proberen de ziekte te 

remmen. Die prikken zijn niet zonder risico en kunnen hem niet 

beter maken. Hij moet ze alleen dit jaar al zes keer krijgen. 

 

Nu is er een heel bijzonder medicijn, Zolgensma. Dit medicijn hoeft 

maar eenmalig te worden toegediend en 'maakt' het stukje DNA 

dat Jayme mist. Jayme moet dit medicijn krijgen voordat hij twee jaar wordt. Het zorgt ervoor dat 

Jayme kan leren rollen, zitten en zich verder kan ontwikkelen net als andere baby’s van zijn leeftijd. 

 

Helaas is dit medicijn nu alleen nog verkrijgbaar in de VS en is het het duurste medicijn ter wereld. 

Het kost 1,9 miljoen euro! Het komt in 2020 of 2021 naar NL, maar dan moet er nog onderhandeld 

worden over de prijs, dat duurt vaak zo'n 2 jaar. Als het in NL verkrijgbaar is, is het voor Jayme al te 

laat. 

 

En daarom wil De Klipper Jayme helpen in zijn strijd tegen SMA! HELPEN JULLIE MEE? 

Hoe? 

Op beide locaties komt een doos te staan waar 

jullie statiegeld bonnen in kunnen leveren. Alle 

beetjes helpen en hopelijk kunnen we samen een 

mooie bijdrage leveren om ervoor te zorgen dat 

Jayme toch dat belachelijk dure medicijn kan 

krijgen voor zijn tweede verjaardag. 

 

Voor meer informatie over de stichting, Jayme en 

SMA: www.teamjayme.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.stichtingteamjayme.nl/


 

 

Avond4daagse 
Het duurt nog eventjes maar van 16 t/m 19 juni zal er weer gelopen worden tijdens de 

Avond4Daagse. Waarom dan nu al iets in de nieuwsbrief? Omdat we jullie alvast willen laten weten 

dat we dit jaar vanuit de ouderraad het inschrijven weer willen gaan organiseren. In mei zullen er per 

locatie 2 inschrijfmomenten komen waarbij je je dus op school kan inschrijven. Zo willen we jullie het 

makkelijk maken om je in te schrijven zodat we tijdens de Avond4Daagse met een grote "De Klipper"-

wandelgroep kunnen lopen.  

Houd dus de toekomstige nieuwsbrieven in de gaten voor wanneer de inschrijfmomenten zijn! En 

start natuurlijk alvast met de wandeltraining zodat je fit aan de start verschijnt ;-)! 

De ouderraad 

 

Oproep ouders voor cultuur educatie (herhaling) 
Vanuit het koffiemoment graag uw aandacht voor het volgende: 

Wij zijn een openbare Daltonschool, dat betekent dat wij geen godsdienstige feesten vieren maar 

onze kinderen hier wel over willen onderwijzen zodat zij weten dat wij in een land wonen waar veel 

verschillende culturen zijn. Momenteel gebeurt dit naar ons inziens nog niet voldoende.  

Hier zouden wij verandering in willen zien en daarbij zijn wij op zoek naar ouders die het leuk vinden 

om over hun geloof/ cultuur en bijbehorende activiteiten  en bijzonderheden te vertellen in een 

aantal klassen. 

Heeft u hier interesse in, dan kunt u zich opgeven bij Anne door een mail te sturen naar 

locatieleider@daltondeklipper.nl  

 

Gezocht! Hulpouders Bouw! (herhaling) 
Op school werken we sinds vorig schooljaar met Bouw! Een computerprogramma waarmee 
leesproblemen bij risicolezers in groep 2 t/m 4 kunnen worden voorkomen. Het kind leert, de tutor 
stuurt, de computer wijst de weg. Ouders, grootouders, oudere leerlingen en vrijwilligers kunnen 
tutor zijn.  
We zijn in september gestart met een aantal groep 3 leerlingen, en nu komen er groep 2 leerlingen 

bij. We hebben hier echter hulp bij nodig! Het maakt niet uit op welk(e) moment(en) of hoe lang u 

kunt helpen, alle hulp is welkom! Het computerprogramma wijst zichzelf, dus na een korte instructie 

kunt u op eigen te bepalen momenten aan de slag.  

Als u interesse heeft om ons hierbij te helpen, neemt u dan contact op met Inge Moons op 

i.moons@daltondeklipper.nl.  

 

 Cursus ‘Speels en positief opvoeden’ 
Een kind opvoeden is niet altijd even gemakkelijk. Als kinderen op een positieve, speelse manier 

worden opgevoed, ontwikkelen zij zich beter. Maar hoe moet je reageren op een kind dat boos of 

driftig is? Hoe ga je om met een kind dat stil, bang of verdrietig is? Deze en andere opvoedingsvragen 

komen aan de orde tijdens de cursus 'Speels en positief opvoeden'. 

 Voor wie 

Ouders/verzorgers van kinderen tussen 3 en 10 jaar. 

mailto:locatieleider@daltondeklipper.nl
mailto:i.moons@daltondeklipper.nl


 

 

Inhoud 

Tijdens de cursus gaan we in op de thema's zelfvertrouwen, sociale vaardigheden en veerkracht bij 

kinderen. Je hoort waarom kinderen soms niet reageren zoals wij dat zouden willen en hoe je het 

beste met lastige situaties om kunt gaan. Je krijgt bruikbare tips en handvatten zodat je kleine 

problemen op tijd kunt oplossen. 

De onderwerpen van de bijeenkomsten zijn: 

• De kracht van positieve, speelse opvoedaanpak 

Kinderen ontwikkelen hierdoor vaardigheden en zelfvertrouwen. Dat is belangrijk voor 

succes op school en in relaties. 

• Zelfvertrouwen en sociale vaardigheden stimuleren 

Kinderen hebben meer zelfvertrouwen, meer succes op school en kunnen beter met anderen 

omgaan als zij bepaalde basisvaardigheden ontwikkelen. Maar hoe leer je ze die aan? 

• Veerkrachtige kinderen opvoeden 

Hoe leer je kinderen om te gaan met gevoelens, positief in het leven te staan en zelf 

problemen op te lossen? 

Voor wie?  Ouders van kinderen van 3 tot 10 jaar 

Wanneer? 27 mei, 3 en 10 juni 2020 

Waar?  CJG Lansingerland, Noorderparklaan 2, Bergschenhoek 

Hoe laat? 9.00-11.00 uur 

De groep zit vol bij 14 deelnemers per cursus 

Met vriendelijke groet, 

Maud de Groot 

Jeugdverpleegkundige 0-12 jaar CJG Lansingerland 

 

Kinderkleding- en speelgoedbeurs speelotheek de Speelhut 

Zaterdag 14 maart 2020 vindt van 9:00 tot 12:00 uur de tweedehands 
kinderkleding- en speelgoedbeurs plaats in de Prins Johan Frisoschool 
Oudelandselaan 147 te Berkel en Rodenrijs. 

  
Tweedehands kinderkleding (maat 80 t/m 176) ook zomerjassen, badkleding 
en sportkleding wordt verkocht namens de aanbieders, hierdoor ontstaat een 
grote verscheidenheid aan artikelen en blijft het een verrassing wat je tegenkomt!  
Op de speelgoedafdeling zijn ook puzzels, gezelschapsspellen en kinderboeken te vinden.  
Het is helaas niet toegestaan om met buggy/kinderwagen de beurs te betreden, deze worden voor je 
bij de kassa’s geplaatst. Betalen met PIN is mogelijk en toegang en parkeren is gratis. 
  
NLdoet en de Speelhut 
Speelotheek de Speelhut is een actieve klusaanbieder tijdens NLDoet, de gehele beurs wordt opgezet 
door vrijwilligers. Lansingerland is een bruisend hart, er komen bij de beurs ook NLdoet-vrijwilligers 
meehelpen waaronder de Rotary. Ook krijgen we hulp van scholieren in de vorm van 
Maatschappelijke Stage. Ook zin om mee te helpen? Dat kan! Geef je dan op via de site. 

  
Meer informatie over deze beurs of informatie over speelotheek de Speelhut neem kijkje 

op: www.speelhut.nl  

tel:+319001100
http://www.speelhut.nl/

