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Agenda
Tot 28 apr
27 apr t/m 8 mei

school gesloten
Meivakantie

Nieuws vanuit de directie
Beste ouders en verzorgers,
De eerste 3 weken thuiswerken zitten er bijna op en in plaats van elkaar volgende week weer te zien
is de periode verlengd t/m 28 april. In het gunstigste geval zien we elkaar pas op maandag 11 mei na
de meivakantie weer.
De eerste drie weken stonden voor ons in het teken van het inrichten van onderwijs op afstand, werk
meegeven aan de kinderen en op een manier contact houden met de kinderen. Hier hebben we als
team een aantal stappen in gezet. Zo wordt er vanaf groep 5 in een aantal groepen gewerkt met
Microsoft Teams. Daarnaast worden programma’s als de mail en Whatsapp in gezet om in contact te
blijven.
In de afgelopen weken heeft dit versnipperd plaatsgevonden, verschillend per groep. Vanaf volgende
week gaan de leerkrachten structureler en frequenter contact houden en instructie geven via digitale
middelen. Dit contact gaat bestaan uit instructiefilmpjes die met u gedeeld worden, maar ook via
telefoon, Teams en mail. De groepsleerkrachten zullen u hierover in een aparte mail op de hoogte
brengen.

Voor de komende drie weken krijgt u per mail van de groepsleerkracht het werk door. Daarnaast is
het via onderstaand schema aanstaande maandag mogelijk om eventueel werk op te halen. Dit
bestaat uit een uitdraai van de lessen en eventuele werkbladen. Maar ook uit nieuwe werkschriften
of nieuwe lege schriften. Ook dit staat vermeld in de mail van de groepsleerkrachten. Wij verwachten
alle kinderen vanaf groep 3 maandag op school even te zien. Denk aan een tas om de spullen met te
nemen!
Als u of uw kind werk op komt halen gaat dat via onderstaand schema:
Tijd Groep Leerlingen
8.30 7/8
A t/m M
8.45 7/8
N t/m Z
9.00 5/6
A t/m M
9.15 5/6
N t/m Z
9.30 3/4
A t/m M
9.45 3/4
N t/m Z
Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Succes en sterkte in de komende periode.
Groeten de Directie.

Opvang op de woensdag,
Dit bericht is voor alle ouders, werkzaam in een cruciaal beroep, die gebruikmaken van de opvang op
woensdag.
Met ingang van volgende week zal de opvang op de woensdag ochtend op de locatie Gouden Uillaan
opgevangen worden door leerkrachten van De Klipper. De middag zal de opvang verzorgd worden
door medewerkers van BijDeHand.
Ik verzoek u met klem om uiterlijk de maandag voor 14.30 uur per mail aan te geven of u gebruik wilt
maken van de opvang. Voor alle duidelijkheid, dit geldt enkel voor de woensdag. Bij geen bericht is er
op de woensdag geen opvang.

Bericht vanuit het team
Geboorte zoon juf Renske
Op maandag 24 februari is juf Renske bevallen van haar zoon Melle!
Alles gaat goed met juf Renske en Melle en ze genieten volop van
elkaar!
Wij wensen de trotse ouders juf Renske en Stefan en natuurlijk
Sterre, Abel en Tibbe veel succes en plezier met hun nieuwe zoon/
broertje!

Boodschap vanuit het team
Lieve kinderen,
Ook wij missen jullie enorm! Het is vreemd om jullie leuke lachende gezichten te moeten missen en
dan in een leeg lokaal of thuis aan de slag te zijn voor jullie. We proberen wel via de computer of
telefoon elkaar te zien of te spreken, maar dat is toch anders dan elkaar echt zien en kunnen
aanraken.

Dus daarom hebben wij op de ramen van de school een boodschap voor jullie opgehangen, die recht
uit ons hart komt: Lieve kinderen, wij missen jullie. Blijf gezond!

Initiatief vanuit leerlingen
Dat niet alleen wij jullie missen, maar jullie ons ook missen blijkt voor ons
maar weer uit de lieve berichten die we ontvangen. Deze meiden namen
zelfs een stapje verder en besloten voor de juffen en meesters iets moois te
maken. Meiden enorm bedankt!

Project afgelast
Wegens het Coronavirus en de meivakantie is de school tot in ieder geval 8
mei gesloten. In een eerdere brief hebben wij u al vermeld dat wij het project wilden verplaatsen.
Om als de school weer open is, de focus te leggen op het in kaart brengen van de ontwikkeling van
de kinderen en de achterstanden weg te werken, hebben wij besloten het project dit jaar helaas af te
zeggen.
Naar de andere activiteiten die in de periode van de meivakantie tot de zomervakantie gepland
stonden gaan wij als team nog kijken en informeren u daar later nog over.

Avond4daagse afgelast
Ook de organisatie achter de Avond4daagse heeft laten weten dat de Avond4daagse dit jaar niet
plaats zal vinden. Dit betekent dat de voorinschrijving op school ook niet plaats zal vinden. We gaan
ervan uit dat de Avond4daagse volgend jaar wel gewoon zal plaatsvinden en zullen er dan in overleg
ook voorinschrijvingen mogelijk zijn.

Wij gaan op berenjacht! #berenjacht
Overgewaaid uit Australië is ook hier in Berkel en Rodenrijs de berenjacht in volle gang! Ook De
Klipper doet mee met deze leuke actie om kinderen ondanks de quarantaine op een leuke manier
bezig te houden.
Wat is de bedoeling?
Mensen die meedoen hebben een beer voor een raam geplaatst. Kinderen wandelen (onder
begeleiding van ouders) door de wijk en tellen daarbij hoeveel beren ze tegenkomen. Er is geen prijs
te winnen of iets, gewoon even lekker kunnen bewegen met een opdracht.
Wij vragen wel of u ook tijdens de berenjacht door de wijk de regels van het RIVM in acht neemt. Dus
houdt minstens 1,5 meter afstand van elkaar. Maar heb vooral veel plezier met de jacht!
Voor meer informatie zie deze link:
https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2020/berenjacht-voor-kinderen-populair-in-nederland/
Heb je een leuke foto van jouw berenjacht? Deel deze dan door een foto te sturen naar
locatieleider@daltondeklipper.nl!

Hartenactie
Na ons bericht met de gedeelde foto’s van de Hartenactie hebben wij nog een aantal leuke foto’s
binnen gekregen. Deze willen we jullie zeker niet onthouden, dus bij deze:

