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Agenda 
22 feb – 26 feb  Voorjaarsvakantie 

5 mrt   Meesters- en juffendag 

17 mrt   Nationale Daltondag 

29 mrt   Studiedag, leerlingen zijn vrij 

  

Nieuws vanuit de directie 

Beste ouders en verzorgers, 

De afgelopen weken zijn rare weken geweest met de heropening na de lockdown vanwege Covid-19 

en de invloed van het weer. Volgende week is de school in ieder geval gesloten wegens de 

voorjaarsvakantie. Daarbij willen we de ouders namens het team heel erg bedanken voor de lieve 

berichten en lekkere taart die we hebben gekregen. Het is fijn om te horen dat er wordt gezien dat 

wij ons best doen om alles zo goed mogelijk te regelen.  

Voor nu wensen we u een hele fijne vakantie en zien we u graag maandag 1 maart weer! 

 

De directie van De Klipper, 

Anne en Alwin 
 

 



 

 

Begintijden en brengen cohorten 
Nu we met cohorten werken worden kinderen op verschillende tijden op school verwacht. Hierbij 

merken we dat kinderen regelmatig te laat op school zijn. Omdat dit niet prettig is voor leerlingen en 

leerkrachten, omdat de les gestoord wordt, verzoeken we u om u aan de tijden van de cohorten te 

houden. 

In onderstaand schema zijn de inlooptijden, starttijden en eindtijden per groep en dag vermeld. 

 

 

 

 

 

Kinderen die na de starttijd van de lesdag binnen komen registreren wij die dag als te laatkomers. 

Voor sommige ouders betekent dit dat zij hierdoor hun kinderen op verschillende tijden brengen en 

halen. Het is dan logisch dat ouders bij school met hun andere kind wachten tot zij naar binnen 

kunnen. Wilt u hierbij opletten dat u de weg vrijlaat voor andere ouders en kinderen om de school op 

een veilige manier te betreden.  

 

Stamkaarten 
Volgende week krijgt uw kind een overzicht mee naar huis met de personalia gegevens van uw kind 

en uzelf zoals bekend bij de school. Wij verzoeken u deze gegevens te controleren op juistheid. 

Hierbij denken wij specifiek aan actuele telefoonnummers, noodnummers en e-mailadressen. Zijn 

alle gegevens correct, dan graag het formulier ondertekend teruggeven aan school. Bij aanpassingen 

kunt u deze op het formulier aangeven en teruggeven aan school, zodat deze verwerkt kunnen 

worden. 

 

Fiets Gouden Uillaan 
Sinds de lockdown staat er een zwarte herenfiets met kinderzitjes bij de voordeur van De Klipper. 

Wellicht van een ouder die is vergeten dat zijn fiets hier staat. Zou deze ouder zijn fiets weer op 

kunnen komen halen? 

 

Meesters- en juffendag 
Op 5 maart gaat de meesters- en juffendag zoals gepland door. Deze feestdag wordt in de klas 

gevierd. Om er een extra leuke dag van te maken zal het uitgestelde (kerst)ontbijt ook op deze dag 

plaatsvinden met een kleine aanpassing in het menu.  

Aan u als ouder willen we vragen om de kinderen in een aparte tas, bord, mok en bestek mee te 

geven, graag voorzien van naam. Deze worden gebruikt tijdens het ontbijt en komen vies mee naar 

huis. De keuze hiervoor is om de berg plastic afval (bekers, bordjes en bestek) zo klein mogelijk te 

houden. 

 

Groep dag Inloop Starttijd Eindtijd 

1/2 ma, di, do, vr 8:10u 8:20u 14:20u 

wo 8:10u 8:20u 11:50u 

3/4/5 
 

ma, di, do, vr 8:20u 8:30u 14:30u 

wo 8:20u 8:30u 12:00u 

6/7/8 ma, di, do, vr 8:30u 8:40u 14:40u 

wo 8:30u 8:40u 12:10u 



 

 

 

CREA en Projectweek 
Wegens de aandacht die uitgaat naar het inhalen van onderwijsachterstanden wegens de lockdown 

en het afnemen van verschillende toetsen hebben we besloten om de CREA op 3 maart 2021 en het 

project van 8 maart 2021 t/m 26 maart 2021 te verplaatsen naar 17 mei t/m 9 juni. De CREA zal 

plaatsvinden op woensdag 12 mei. Verdere informatie volgt nog. 

 

Koningsspelen 
Landelijk is het Koningsontbijt afgezegd. Ook voor De Klipper gaat het ontbijt niet door. De 

werkgroep Koningsspelen is achter de schermen wel druk bezig om op deze dag leuke activiteiten te 

organiseren, zodat de Koningsspelen wel doorgaan. Verdere informatie volgt.  

 

Sportchallenge Ommetje 
Wat een sportieve en fanatieke leerlingen en collega’s hebben wij op De Klipper! Ook nu de scholen 

weer begonnen zijn blijven jullie sportief meedoen met de Ommetje app. Super leuk! 

Aankomende week (week van de voorjaarsvakantie) zal de laatste week zijn dat je mee kan strijden 

voor leuke prijzen. Dus zet je beste beentje voor om die laatste prijs in de wacht te slepen! Wil je 

deze laatste week toch ook nog starten om mee te doen met deze challenge. Dat kan! Juf Eline houdt 

de scores bij waarbij iedere week wordt gekeken welke kinderen die week de meeste XP punten 

hebben gehaald. Dus installeer de Ommetje app, meld je aan en loop mee! 

 

 


