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Agenda
11 nov
18 nov
24 nov
25 nov
4 dec

CREA in de klas
CREA in de klas
Voorleeswedstrijd Oudelandselaan (verplaatst)
Voorleeswedstrijd Gouden Uillaan (verplaatst)
Sinterklaas viering

Nieuws vanuit de directie
Beste ouders en verzorgers,
We hopen dat iedereen heeft kunnen genieten van een fijne herfstvakantie ondanks alle
maatregelen rondom Covid-19!
In de komende periode staan er een aantal leuke activiteiten zoals de voorleeswedstrijd, crea,
Sinterklaas en Kerst op de planning. Achter de schermen zijn wij druk in de weer of en hoe wij met de
maatregelen rondom Covid-19 op een goede en veilige manier invulling kunnen geven aan deze
activiteiten. Zo zal CREA in de klas gedaan worden en wordt de voorleeswedstrijd in kleinere groepen
gehouden waarbij de locaties gescheiden blijven. Wij vinden het belangrijk dat activiteiten zoveel
mogelijk doorgang kunnen vinden, mits er kan worden voldoen aan de veiligheid van zowel
medewerkers als leerlingen. Op een later moment zullen we u verder informeren hoe wij hier
invulling aan bijvoorbeeld Sinterklaas en Kerst zullen gaan geven.
De directie

Vrijwillige ouderbijdrage via Schoolkassa
In de loop van volgende week ontvangt u een betaalverzoek via de mail vanuit school voor de
betaling van de vrijwillige ouderbijdrage.
De ouderraad gebruikt deze ouderbijdrage om activiteiten en festiviteiten voor uw kinderen te
verzorgen. Vanwege Corona is er het afgelopen jaar minder uitgegeven dan begroot waardoor de
vrijwillige ouderbijdrage dit jaar met €10,- is verlaagd.
Ouderbijdrage 2020-2021
1 kind
30 euro
2 kinderen
56 euro
3 kinderen
78 euro
4 kinderen
100 euro
5 kinderen
122 euro
Als u wel de ouderbijdrage wilt betalen maar hier een betalingsregeling voor wil afspreken wil ik u
vragen een mail te sturen naar directie@daltondeklipper.nl. Ik zal dan contact met u opnemen.
Alvast bedankt voor uw bijdrage, we zullen deze samen met de ouderraad goed besteden voor uw
kinderen.

Inzet vakdocent bewegingsonderwijs maand november
Zoals in de mail vermeld heeft meester Cody deze week afscheid van ons genomen. Onze nieuwe
vakdocent Juf Eline zal op 1 december beginnen. In de tussenliggende periode hebben we nu een
passende oplossing gevonden. Juf Jessica zal de komende maand de gymlessen voor de kinderen op
De Klipper verzorgen. Wij wensen juf Jessica komende maand veel plezier!

Communicatie bij calamiteiten
Op het moment dat er een calamiteit is op onze school staat de veiligheid van uw kind voorop. Dit
betekent dat onze aandacht als eerste uitgaat naar bijvoorbeeld het veilig ontruimen van het
schoolgebouw voordat wij ons bezig houden met het inlichten van ouders. Dit zullen wij spoedig erna
doen.
In deze tijd van social media en digitalisering kan het zijn dat u eerder op de hoogte bent van een
calamiteit dan dat wij dit kunnen doorgeven. Toch vragen wij u te wachten op onze inlichtingen voor
u naar de school toekomt. Dit in verband met de veiligheid van de kinderen en de doorstroom van de
nodige hulpverlening. Op onze website vindt u ons protocol communicatie bij calamiteiten. Mocht u
vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de directie.
We hopen natuurlijk met elkaar nooit een echte calamiteit mee te maken en dat het enkel bij de
oefening blijft.

Ontruimingsoefening locatie Gouden Uillaan
Op donderdag 29 oktober hebben wij een ontruimingsoefening gehouden
op locatie Gouden Uillaan. Samen met Bijdehand en de Maxima hebben
we het ontruimen van de school middels het ontruimingsalarm geoefend.
Alle leerlingen en medewerkers hadden het gebouw 3 minuten veilig
ontruimd!

Herhaling BHV-cursus voor het team.
Op woensdag 14 oktober hebben enkele leden van De Klipper onze jaarlijkse BHV herhalingscursus
behaald. Deze cursus is bedoeld om veiligheid op school te waarborgen. Zo krijgen de leraren een
opfriscursus omtrent handelen bij verwondingen (EHBO) en het handelen bij van calamiteiten, zoals
brand. Hierbij ligt de aandacht op het veilig en snel ontruimen en het blussen van een beginnende
brand.
Vol trots kunnen wij mededelen dat alle deelnemers hun
certificaat wederom hebben gehaald!

Studiedag 16 oktober
Op vrijdag 16 oktober toen de kinderen al konden genieten van de herfstvakantie is het team online
of in groepen op anderhalve meter afstand bijeengekomen voor onze studiedag. Op het
ochtendprogramma stond de aftrap van het traject ‘planmatig werken’. In de afgelopen jaren is de
school in hard tempo gegroeid zowel qua leerlingen als leraren. Het is daarom goed om onze
leerlingenzorg opnieuw te bekijken, te herijken en daarbij teambreed afspraken te maken. Dit is een
traject wat meerdere jaren zal gaan lopen en voornamelijk onze prioriteit hebben.
In de middag hebben leraren gewerkt aan de klassenadministratie en hebben onze
bouwcoördinatoren de tweede bijeenkomst gehad van hun bouwcoördinatorenschap. Zij zullen in
hun nieuwe rol meer het aanspreekpunt worden voor zowel teamleden binnen hun bouw als voor u
als ouders.
De volgende teamleden zijn bouwcoördinatoren van hun bouw:
Locatie Oudelandselaan
Bouwcoördinator Onderbouw: Juf Mariska Brabander
Bouwcoördinator Middenbouw: juf Wanda Knaapen
Bouwcoördinator Bovenbouw: meester Philippe de Wijkerslooth

Locatie Gouden Uillaan
Bouwcoördinator Onderbouw: juf Daniëlle Roest
Bouwcoördinatoren Middenbouw: Juf Nicole van Wijk en juf Jacomine Braun
Bouwcoördinator Bovenbouw: juf Janet Koers

Juf Haseena stelt zich voor
Mijn naam is Haseena Roos en ik woon sinds kort met veel plezier in Zoetermeer.
In Den Haag heb ik 16 jaar gewerkt op een Christelijke basisschool. Na 16 jaar
wilde ik graag eens wat meer om mij heen kijken en mijn horizon verbreden. Zo
kwam ik terecht bij Scholengroep Holland waar ik de afgelopen 3 jaar werkzaam
ben geweest op verschillende scholen binnen de scholengroep. Eerst in de
invalpool en daarna op vaste scholen in verschillende groepen.
In het schooljaar 2020-2021 ben ik op vrijdag de leerkracht zijn van groep 6. Ik heb
het ontzettend naar mijn zin. Nieuwe kinderen en collega’s ontmoeten vind ik een
fijne uitdaging.
Behalve op de Klipper zal ik op nog 2 andere scholen binnen deze scholengroep
werken als groepsleerkracht.
Naast het lesgeven heb ik 2 grote hobby’s, reizen en dansen.
Met vriendelijke groet,
Haseena Roos

Heutink voor thuis actie
We krijgen regelmatig vragen van ouders die ook graag thuis de ontwikkeling van hun kind willen
stimuleren. Dit kan al door bijvoorbeeld kinderen lekker laten buitenspelen, boekjes voorlezen en
samen spelen. Ook kunt u educatieve materialen aan te bieden. Heutink biedt ouders interessante
informatie met daaraan gekoppeld een leuke actie voor school. Via onderstaande link vindt u
informatie en materialen voor uw kind. Bij de aanschaf van materialen ontvangt de school punten
waarbij wij korting krijgen bij onze volgende bestelling voor school.
https://www.heutinkvoorthuis.nl?afmc=deklipper&utm_campaign=deklipper&utm_source=leaddyno
&utm_medium=affiliate

Kwink
De afgelopen weken zijn de kinderen hard aan de slag gegaan met lezen, rekenen en taal. Daarnaast
hebben zij ook Kwink lessen gehad. Dit zijn de lessen die gaan over de sociaal emotionele
ontwikkeling. Gedurende deze lessen staat telkens een competentie centraal. Zo hebben we deze
weken in alle groepen geoefend met het besef van jezelf, besef van de ander, zelfmanagement,
relaties hanteren en keuzes maken. Deze competenties komen dit jaar telkens op een andere manier
terug tijdens de lessen. De aankomende weken komen er weer nieuwe lessen aan bod. Bent u
benieuwd waar deze over gaan? In de bijlage is de ouderbrief te vinden.
Hierna vindt u de koelkastposter. In de bijlage is de Kwink Koelkastposter ook te downloaden. Hier is
een leuk spel voor thuis op te vinden die gaat over de kwaliteiten van jezelf en van de ander.

Schoolsporttoernooi
Met trots presenteren wij het schoolsporttoernooi (met dank aan Meester Cody)

