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Agenda 
4 dec    Sinterklaas viering 

17 dec   Kerstontbijtviering 

18 dec   Studiedag, leerlingen vrij 

21 dec - 4 jan  Kerstvakantie    

 

Nieuws vanuit de directie 

Beste ouders en verzorgers, 

We zitten nu al een tijd met z’n allen in deze ‘Corona stand’ waarbij de verscherpingen en 

versoepelingen elkaar opvolgen. Met de donkere dagen voor de boeg die normaal in het teken staan 

van leuke activiteiten waarbij we elkaar opzoeken, worden ook deze dagen ingevuld met afstand 

houden. Dit vraagt veel van ons. Toch merken we dat veel ouders zich nog steeds netjes aan de 

regels houden. Daar zijn we uiteraard erg blij mee! Helaas merken we ook dat sommige regels en 

afspraken wat verwateren. Dit kan komen omdat men de regels vergeten zijn of omdat de regels niet 

bekend zijn. Daarom hierbij nog even de herinnering: 

Op locatie Gouden Uillaan mogen ouders niet op het schoolplein om hun kinderen weg te brengen of 

op te halen. We snappen dat ‘even snel het plein op lopen’ in uw ogen misschien wel zou moeten 

kunnen, maar wij willen graag de veiligheid en afstand tot onze medewerkers garanderen. Daarom 

het verzoek om achter de hekken te blijven. Heeft u een vraag aan de leerkracht en door de drukte 

kunt u de aandacht niet trekken van de leerkracht? Stuur een mail of bel even. Dan hebben wij ook 

de tijd voor u.  

Op locatie Oudelandselaan mag u wel op het schoolplein vanwege de verkeerssituatie. Wilt u er 

echter wel opletten dat u minstens anderhalve meter van de leerkracht blijft? Dit kan door 

bijvoorbeeld achter de gootlijn te blijven. 



 

 

Ook merken we dat de laatste tijd dat steeds meer kinderen te laat binnen komen. Wij willen u 

vriendelijk verzoeken om de kinderen echt op tijd op school te brengen. Zo kunnen de lessen op tijd 

starten en gaat er zo min mogelijk onderwijstijd verloren. Dat is in deze tijden waarin we soms 

genoodzaakt zijn om kinderen thuis te houden natuurlijk extra zonde! 

We willen u bedanken voor uw medewerking! 

De directie 

 

Kerst 
Sinterklaas is nog niet het land uit en op school wordt er nog vol op genoten van het Sinterklaasfeest. 

Toch willen we u alvast informeren over het kerstfeest. Vanwege Corona krijgt de kerstviering dit jaar 

een andere speciale invulling.  

Op donderdagochtend zal er een Kerstontbijt georganiseerd worden speciaal georganiseerd door de 

lokale horeca! In samenwerking met Edelweiss en Muller&Co zullen er verschillende hapjes op 

schalen worden aangeboden die door de leerkracht met handschoenen worden uitgedeeld aan de 

kinderen. De kinderen mogen deze ochtend dus ontbijten op school en mooi gekleed naar school 

komen. Wij vragen u wel uw kind zijn eigen bord en bestek mee te geven. Zo denken we ook na over 

duurzaamheid. 

Voor kinderen die vanwege bijvoorbeeld allergieën speciale dieetwensen hebben, vragen wij u 

contact op te nemen met de leerkracht van uw kind. Er kan dan gekeken worden hoe we ervoor 

kunnen zorgen dat uw kind ook een leuk kerstontbijt kan hebben. 

Deze speciale editie wordt mogelijk gemaakt door de OR vanuit de ouderbijdrage. Meer informatie 

over Kerst volgt later in de nieuwsbrief. 

 

Dalton 
Vanuit Dalton zijn wij altijd bezig om ons onderwijs verder te ontwikkelen en vinden wij inbreng 

vanuit ouders van belang. Daarom zouden wij graag van u willen horen hoe u het Dalton onderwijs 

ervaart bij hun kind. Heeft u speciaal gekozen voor Dalton onderwijs en wat merkt u thuis bij uw kind 

dat hij/zij op een Daltonschool les krijgt? Graag ontvangen wij uw reactie middels een mail naar 

adjunct@daltondeklipper.nl of als reply op deze nieuwsbrief. 

 

Even voorstellen 

Mijn naam is Quinty van Kippersluis. Ik ben 17 jaar oud en ik kom uit 

Nootdorp. Ik doe de opleiding Business Support medewerker. Van 10 

november tot 2 juli loop ik stage bij Chantel (directie-

ondersteuning/evenementen coördinator). Op de woensdagen ben ik 

aanwezig op de Oudelandselaan en op de vrijdagen op de Gouden 

Uillaan. Voor mijn opleiding moet ik onder andere oefenen met 

telefonisch contact en mensen te woord staan. Daardoor kan het zijn dat 

ik de aankomende tijd ook de telefoon opneem en u te woord sta. 

 

mailto:adjunct@daltondeklipper.nl


 

 

Vrijwillige ouderbijdrage via Schoolkassa 
Wij willen de ouders die de ouderbijdrage hebben betaald alvast hartelijk danken. Momenteel is voor 
maar liefst 605 leerlingen de ouderbijdrage betaald! Hier kan de school samen met de Ouderraad al 
leuke activiteiten voor organiseren, maar we zijn er nog niet.  

Bent u vergeten de ouderbijdrage te betalen? Geen paniek, u kunt dat alsnog gewoon doen. Mocht u 
een betalingsregeling willen afspreken, stuur dan een mail naar directie@daltondeklipper.nl. De 
directie neemt dan contact met u op. 
 

Muller & Sinterklaas 
Omdat Muller&Co ons helpt bij het Kerstontbijt, hierbij informatie over een andere leuke actie. 
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Schoolsporttoernooi (herhaling) 

 


