De nieuwsbrief
nummer 7

16 december 2020

Inhoud
Agenda................................................................................................................................................. 1
Nieuws vanuit de directie.................................................................................................................... 1
Voorleeswedstrijd ............................................................................................................................... 2
Nieuws vanuit de MR .......................................................................................................................... 2
Speels en positief opvoeden ............................................................................................................... 2
Muller & Kerst ..................................................................................................................................... 3
Bibliotheek Oostland ........................................................................................................................... 4

Agenda
16 dec
21 dec - 4 jan
4 jan

Scholen dicht i.v.m. nieuwe maatregelen Corona
Kerstvakantie
Start thuisonderwijs

Nieuws vanuit de directie
Beste ouders en verzorgers,
Zo op de valreep voor de kerstvakantie werden we toch geconfronteerd met een totale Lock
down. Iets wat direct gevolgen heeft voor uw kinderen, het onderwijs en uw thuissituatie.
Het team is bezig om de laatste dingen te regelen voor onderwijs op afstand om dan net als
u en de kinderen te gaan genieten van een welverdiende kerstvakantie.
U ontvangt apart van deze nieuwsbrief een mail met informatie m.b.t. de noodopvang na de
vakantie.
Voor nu wensen wij u en uw gezin namens het hele team van De Klipper fijne feestdagen en
de beste wensen voor 2021.
De directie van De Klipper,
Anne en Alwin

Voorleeswedstrijd
Op 24 en 25 november en 1 december zijn weer de
Voorleeswedstrijden gehouden voor de groepen 5 tot en met 8 op
beide locaties. Iedere groep had al eerder tijdens voorrondes in de
eigen groep gekozen welke twee kandidaten mochten voorlezen in
deze Voorleeswedstrijd. De jury had het niet makkelijk: alle
kandidaten hebben het heel goed gedaan en kregen een groot
applaus van het luisterend publiek. Uiteindelijk zijn de winnaars
geworden:
groep 5/6 OL: Olivia Eggermont (3e), Lente van Zundert (2e) Fenna Nieuwstraten (1e)
groep 7/8 OL: Saskia Buitendijk (3e) Darli Malaquias (2e) Tom de Jong (1e)
groep 5/6 UIL: Julian de Boer (3e) Elin Goudriaan (2e) Seppe Geerlings (1e)
groep 7/8 UIL: Thymen Alvarez (3e) Aylin Spiering (2e) en Jasper Schram (1e)
Tom en Jasper zullen onze school vertegenwoordigen in de Voorleeswedstrijd van gemeente
Lansingerland in februari 2021. Gefeliciteerd en veel succes!

Nieuws vanuit de MR
Op korte termijn vervalt de zittingstermijn van één van de ouders uit de oudergeleding van de MR.
Een verlenging van de zittingstermijn is gewenst. Echter, wanneer er meer gegadigden zijn, zal een
verkiezing worden uitgeschreven. Wanneer u wilt deelnemen aan de verkiezing, kunt u dit uiterlijk
vrijdag 15 januari 2021 kenbaar maken via v.hermann@daltondeklipper.nl

Speels en positief opvoeden
Kwadraad organiseert de 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'.
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 cursus, die uit drie bijeenkomsten bestaat, zal online gegevens worden. Je logt in via een link die
je vlak voor aanvang per mail krijgt toegestuurd. 2 dagen voor aanvang krijg je informatie over
Google Meet, het programma waarmee gewerkt wordt.
Voor wie: ouders van kinderen van 3 tot 10 jaar, woonachtig in Lansingerland
Waar: online
Wanneer: 6, 20 januari en 3 februari 2021
Tijd: 20.00-22.00 uur

Wanneer: 24 maart, 7 en 21 april 2021
Hoe laat 9.15-11.15 uur
Aanmelden
Aanmelden is noodzakelijk. De groep zit vol bij 14 deelnemers per cursus.
Aanmelden cursus: https://centrumvoorjeugdengezin.nl/speels-en-positief-opvoeden
Met vriendelijke groet,
Maud de Groot
Jeugdverpleegkundige 0-12 jaar CJG Lansingerland
Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond
Westblaak 171, 3012KJ Rotterdam
Postbus 3074, 3003 AB Rotterdam
088 – 20 10 000
06-51501400 (Direct)
m.de.groot@cjgrijnmond.nl
www.cjgrijnmond.nl
*Ik werk op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag
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