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Agenda
22 feb – 26 feb

Voorjaarsvakantie

Nieuws vanuit de directie
Beste ouders en verzorgers,
Wat een rare tijden zijn net. Na weken van thuisonderwijs verheugden wij allen op de opening van de
scholen. Helaas gooide deze keer het weer roet in het eten en geven we maandag nog een dag
thuisonderwijs. Dit vraagt van leraren die voorbereid waren op de opening een flexibele houding,
maar ook van u als ouder. Wij willen u dan ook bedanken voor deze flexibiliteit!
In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de rapporten. Door het thuisonderwijs hebben wij
besloten deze te verplaatsen, maar de gesprekken door te laten gaan. U krijgt hier een uitnodiging
van de leerkracht voor. Graag met het verzoek om deze zo snel mogelijk weer (digitaal) te
beantwoorden.
We wensen iedereen een fijne dag thuis en hopen jullie weer snel op school te verwelkomen!
De directie van De Klipper,
Anne en Alwin

Rapporten
Op 12 februari zou u volgens de jaarplanning het eerste rapport (groepen 3 t/m 8) of het eerste
voortgangsverslag (groep 2) van uw kind ontvangen. Gezien de omstandigheden zullen we dit
rapport en verslag uitstellen tot nader order.
Wel willen we in de laatste week voor de voorjaarsvakantie (15 tot en met 19 februari) met alle
ouders (van de groepen 1 t/m 7) een oudergesprek inplannen, via teams. Dit zullen oudergesprekken
zijn met alleen u als ouders, dus niet zoals bij de herfstgesprekken met eventueel uw kind erbij.
U ontvangt één dezer dagen een uitnodiging van de leerkracht(en) van uw kind met zijn/haar
mogelijkheden.

Lekker lezen (formulier in de bijlage)
Mocht u het lastig vinden om uw kind aan het lezen te krijgen, soms kan het helpen om een boek uit
te kiezen die aansluit bij de interesses van uw kind. De bibliotheek heeft een mooi initiatief om u te
helpen bij het vinden van boeken die aansluiten bij de belevingswereld van uw kind. In de bijlage van
deze nieuwsbrief vindt u een formulier waarop de bibliotheek boeken voor u uitzoekt. Zie de bijlage
voor meer informatie.

Kwink
Wat fijn dat de kinderen elkaar weer op school gaan zien!
In de schoolperiode van de zomervakantie tot de kerstvakantie hebben de kinderen hard met elkaar
gewerkt om van de klas een fijne groep te maken. Dit is een proces die bestaat uit een aantal fases.
Dit proces werd helaas flink verstoord door de sluiting van de scholen. Natuurlijk hebben de meeste
kinderen elkaar wel online gezien of hebben sommige kinderen nog wel samen buiten gespeeld.
Ook hebben jullie thuis toegang gehad tot een aantal thuislessen van Kwink. Echter, dit is toch anders
dan samen vijf dagen per week in de klas zitten. De kinderen zullen straks weer moeten wennen aan
het schoolritme en elkaar. Iedereen heeft de sluiting van de scholen anders beleefd en wij willen
iedereen ook zeker de ruimte geven om hun ervaringen te vertellen. Samen gaan wij weer aan de
slag met de groepsvorming met behulp van de Kwink lessen.
Samen gaan wij er weer helemaal voor!

Gym Challenges
Van de omroep om mee te doen met de Klipper Ommetje Challenge is door jullie goed gehoor aan
het geven! We vinden het erg leuk om te zien dat jullie lekker buiten bewegen en meedoen met deze
challenge. De eerste prijzen zijn afgelopen week al uitgegaan. Ook de opdracht met optisch bedrog is
door kinderen uitgevoerd. Van deze challenges hebben we een aantal leuke foto’s die we met u
willen delen:

Bibliotheek Oostland

