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Agenda
30 sep
1 okt
2 okt
5 okt

Start kinderboekenweek
Schoolfotograaf locatie Gouden Uillaan
Schoolfotograaf locatie Oudelandselaan
Dag van de leerkracht

Nieuws vanuit de directie
Beste ouders en verzorgers,
We merken dat Corona landelijk steeds meer om zich heen verspreid. Dit heeft tot gevolg dat wij
hebben besloten het kamp voor groep 7/8 te verplaatsen. We hopen later in het schooljaar alsnog
met de kinderen op kamp te kunnen.
In deze nieuwsbrief stellen een aantal nieuwe collega’s zich aan u voor. Hoewel u de school niet in
kunt wegens Corona is het wellicht wel fijn om bij een naam toch een gezicht en een verhaal te
hebben. Daarom stelt ook juf Miriam, onze talentbegeleidster zich nog een keer voor.
Verder staat de start van de kinderboekenweek weer voor de deur met dit jaar het thema ‘En toen?’
waarbij het draait om geschiedenis en natuurlijk boeken. Daarnaast krijgen we volgende week
bezoek van de schoolfotograaf. De schoolfotograaf komt op donderdag naar locatie Gouden Uillaan
en op vrijdag naar locatie Oudelandselaan.
De directie

Meester Philippe stelt zich voor
Ik ben Philippe de Wijkerslooth, 32 jaar oud en woonachtig in Rotterdam.
Dit schooljaar ben ik gestart in groep 8O op de Klipper.
Hiervoor heb ik 5 jaar op een basisschool in Rotterdam gewerkt in het
Lloydkwartier. Daar was ik toe aan een nieuwe uitdaging. Die heb ik op de
Klipper gevonden. De afgelopen jaren heb ik aan groep 6 en 8 lesgegeven.

Juf Claire stelt zich voor
Mijn naam is Claire Peeters, moeder van een 7-jarige zoon en woonachtig
in Rotterdam. De afgelopen 3 jaar heb ik op een Montessorischool in
Rotterdam gewerkt. Daar heb ik in de middenbouw (groep 3,4 en 5)
lesgegeven. Op een montessorischool werken de kinderen heel
zelfstandig aan hun weektaken. Veel pijlers die bij de Dalton visie
geboden worden, zijn ook in het Montessorionderwijs belangrijk.
Sinds dit schooljaar versterk ik het team van de Klipper.
Verder vind ik het belangrijk dat er een veilig klimaat in de klas heerst,
waardoor kinderen met plezier naar school gaan en zich optimaal kunnen
ontwikkelen.
Naast mijn werk vind ik het fijn om te tennissen, te wandelen en te fietsen. Ook leuke dingen
doen met mijn zoontje vind ik heel belangrijk en fijn.

Juf Mariska stelt zich voor
Graag wil ik me via deze weg even kort voorstellen. Mijn naam is Mariska Noordtzij. Sinds dit
schooljaar ben ik werkzaam op de Klipper. Ik werk drie dagen, op maandag heb ik ondersteunende
taken en op dinsdag en woensdag ben ik de leerkracht van groep U6b. Voordat ik op de Klipper
kwam werken heb ik ruim 15 jaar voor een andere stichting gewerkt, waarvan 10 jaar op één school.
Na 10 jaar was ik toe aan een nieuwe uitdaging.
Naast mijn werk ben ik moeder van drie kinderen (Esmee 9 jaar, Tim 6 jaar en Sofie
3 jaar). In mijn vrije tijd doe ik graag leuke dingen met de kinderen maar ik vind het
ook heerlijk om thuis te zijn en met het gezin een spelletje te spelen.
Wanneer ik tijd heb pak ik graag mijn mountainbike om te fietsen door de bossen of
wandel ik graag met vriendinnen.

Talentbegeleider
Beste ouders,
Sommige ouders kennen mij misschien nog als leerkracht van de Klipper of misschien van inval (dit
doe ik ook regelmatig), drie jaar geleden ben ik ook Talentbegeleider geworden.
Talentbegeleider? Wat is dat, zult u misschien denken. Dat is een leerkracht gespecialiseerd in het
begeleiden van kinderen die (hoog)begaafd zijn. Dit is een onderwerp dat regelmatig in de media
wordt aangestipt, wellicht heeft u zich ook wel eens afgevraagd hoe het onderwijs aan deze kinderen
op onze school wordt vormgegeven.

Op de Klipper bieden we deze leerlingen extra uitdaging binnen de klas, ook
hebben we “de Optimisten” vier plusgroepen. Deze groepen begeleid ik.
Verder is er ook een leerteam van leerkrachten waarmee we ons onderwijs aan
deze groep leerlingen steeds proberen te verbeteren. Ook participeer ik ook in
de Talentbegeleiders groep van de Scholengroep Holland waarbij we ons bezig
houden met beleid, intervisie en kennisoverdracht. En help ik leerkrachten met
vragen op dit specifieke gebied van het onderwijs aan onze leerlingen.
Ik werk maandag op de Gouden Uillaan en donderdag op de Oudelandselaan.
Mocht u vragen hebben dan kunt u mij mailen op
m.vermeulen@daltondeklipper.nl
Miriam Vermeulen

Kinderboekenweek 2020
Van 30 september t/m 11 oktober is het weer zover: de Kinderboekenweek. Dit jaar met het thema
‘En toen?’ We gaan terug in de tijd en ontdekken dat je geen tijdmachine nodig hebt om te leren
over andere tijden. Door het lezen van boeken over vroeger leren we de wereld uit het verleden
kennen!
Natuurlijk gaan we op De Klipper tijdens de Kinderboekenweek extra tijd besteden aan lezen en
werken rond dit thema. Daarnaast kunnen de kinderen meedoen aan een speciale wedstrijd rond de
Kinderboekenweek: voor de groepen 1 t/m 3 is dat een tekenwedstrijd en de groepen 4 t/m 8 mogen
een mooi verhaal schrijven rond het thema geschiedenis. Veel succes allemaal!
Dit jaar zal er vanwege Corona geen boekenmarkt plaatsvinden op school. Wel maken de kinderen in
de klas kennis met boeken rond het thema. Bij boekhandel Van Atten kunt u weer kinderboeken
kopen. Wanneer u daar vermeldt dat uw kind op De Klipper zit, gaat 10% van de opbrengst van het
gekochte kinderboek naar De Klipper. Van de opbrengst kunnen wij weer mooie boeken voor de
schoolbibliotheek aanschaffen.
Natuurlijk ontvangt u in deze periode ook het gratis Kinderboekenweekgeschenk bij aankoop van een
kinderboek: ‘De Diamant van Banjarmasin’ van Arend van Dam. Wij wensen u en uw kind veel
leesplezier!

Oostland bibliotheek

