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Agenda 
4 jan  Start thuisonderwijs 

8 feb   

Nieuws vanuit de directie 

Beste ouders en verzorgers, 

Inmiddels zijn we al weer drie weken verder. Drie weken gesloten basisscholen, thuisonderwijs, 
schipperen tussen werk en aandacht voor je kind(eren). Dit vraagt veel van iedereen: van ouders, 
kinderen en het team. We proberen hierin een balans te zoeken tussen belasting voor kinderen, 
ouders en het team. Dat deze balans niet in alle gezinnen te vinden is beseffen wij. Thuisonderwijs is 
niet ideaal. Er wordt veel van iedereen gevraagd en nog blijven we niet voldoen aan wat we zouden 
willen: volwaardig les aan kinderen zodat zij de aandacht krijgen die ze nodig hebben.  

Maar dit is met thuisonderwijs eenmaal niet mogelijk. Volwaardig onderwijs bestaat voor een groot 
gedeelte uit sociale interactie tussen leraren en klasgenootjes. En hoe we ook ons best doen, dit lukt 
niet van achter een computer vanuit huis. Van de week stond in de Volkskrant een opiniestuk over 
het onderwijs waarbij dit ook mooi wordt aangegeven. 

Het enige wat we kunnen doen is ons best en begrip hebben voor de situatie. We zitten in een crisis 
en dat is voor iedereen een zware en moeilijke tijd. Van diverse ouders ontvangen wij gelukkig lieve 
en positieve berichten en dat doet ons goed! Het is fijn om te weten dat u als ouder begrip heeft 
voor de situatie. Want ook wij hebben begrip voor u, dat u het lastig heeft en uw kind het beste gunt! 

De directie van De Klipper, 
Anne en Alwin 
 

 

  

https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/opinie-ik-ben-leerkracht-en-heb-me-suf-gepiekerd-of-ik-het-eigenlijk-wel-goed-doe~bdfd438d/
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/opinie-ik-ben-leerkracht-en-heb-me-suf-gepiekerd-of-ik-het-eigenlijk-wel-goed-doe~bdfd438d/


 

 

 

Studiedagen 8 en 9 februari en voorjaarsvakantie 
Afgelopen maandag is er een medezeggenschapsvergadering geweest en is er gesproken over het 
thuisonderwijs maar ook over de eventuele opening op 8 of 9 februari. 
 
Voor De Klipper staan er op 8 en 9 februari 2 roostervrije dagen voor de kinderen gepland. 
De leerlingen zouden dan vrij zijn terwijl het team deze dagen studiedagen heeft.  
In het geval de school op 8 of 9 februari opengaat zullen deze vrije dagen komen te vervallen. De 
kinderen hebben dan gewone lesdagen op school. 
 
Vanuit ouders heb ik ook de vraag gehad over de invulling van de voorjaarsvakantie. Ook dit is 
besproken tijdens dezelfde vergadering en hier zal geen wijziging in komen. De voorjaarsvakantie 
blijft staan als vakantie. 

 

Hartenactie ziekenhuizen 
Voor de kerstvakantie en voor de lockdown hebben de leerlingen van de groep 5 t/m 8 hartjes 

geknutseld. Deze hartjes waren bestemd voor de medewerkers van ziekenhuizen in de regio.  

Door de lockdown was het niet mogelijk om met leerlingen de hartjes te overhandigen en daarom 

hebben collega’s dit gedaan. De reacties van de ziekenhuizen waren er niet minder om.  

Bij alle ziekenhuizen reageerden de zorgmedewerkers verrast en blij met dit gebaar van onze 

leerlingen. Ze zijn in de verschillende ziekenhuizen op de IC-afdeling opgehangen zodat ook 

patiënten ervan konden genieten.  

Kortom een geslaagde actie met dank aan de inzet van onze leerlingen, hier mogen we trots op zijn!  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Kwink (Sociaal emotionele ontwikkeling) tijdens Thuisonderwijs 
Beste ouders/verzorgers, 

In verband met de lockdown bieden de makers van Kwink tijdelijk materiaal 

aan om thuis mee aan de slag te gaan. Daarbij worden lessen afgewisseld met 

praktisch materiaal: Kwink voor thuis - Kwink (kwinkopschool.nl) 

 

De Klipper Challenge voor kinderen en ouders! 
Wist u dat in deze tijden met de lockdown en het slechte weer het juist extra goed is om regelmatig 

naar buiten te gaan? Elke dag een wandeling maken is belangrijk voor je fysieke en mentale 

gezondheid. Je krijgt meer productiviteit en energie na het lopen en helpt je onthaasten. En wat is er 

nu leuker dan met de kinderen er even uit te gaan en te genieten van de omgeving! 

Daarom willen we jullie uitdagen om mee te doen met De Klipper ‘Ommetje’ Challenge!  

Iedere week zullen wij kijken wie er die week de meeste stappen hebben gezet. En om er echt een 

uitdaging van te maken zijn er iedere week van de lockdown prijzen voor de nummers 1, 2 en 3 te 

verdienen! 

Hoe kun je meedoen? 

Aankomende maandag zal de start zijn met een aftrap van juf Eline, maar u kunt de app nu al 

downloaden en gebruiken. Hieronder leest u hoe u dat doet: 

• Download gratis de ‘Ommetje’ app via Google Play of de App Store. 

• Meld je aan en vul bij het team de volgende code in: DG6DW 

• U wordt dan automatisch toegevoegd aan de challenge en kunt u starten met wandelen.  

• Vergeet niet de app aan te zetten als u met uw kinderen aan de wandeling begint. 

• En denk eraan om voor 21:00u terug te zijn       

• En vooral geniet: van de frisse lucht, de omgeving en uw kinderen die even buiten zijn! 

We zouden het leuk vinden om foto’s te ontvangen van onze kinderen en ouders die meedoen met 

de Challenge. U kunt de foto’s doorsturen naar adjunct@daltondeklipper.nl 

 

https://www.kwinkopschool.nl/kwink-actueel/kwink-voor-thuis/

