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Agenda 
17 mrt   Nationale Daltondag 

26 mrt   Rapporten mee 

29 mrt   Studiedag, leerlingen zijn vrij 

  

Nieuws vanuit de directie 

Beste ouders en verzorgers, 

Op vrijdag 5 maart was het juffen en meestersdag en wat zijn we weer verwend 

door de kinderen (en natuurlijk de ouders)! Het was daarnaast met het verzorgde 

ontbijt vanuit Muller&Co en Edelweiss ook nog een extra gezellig en geslaagd 

feest.  

Alle kinderen en leraren hebben lekker gesmuld van het klaargemaakte ontbijt! 

 

De directie van De Klipper, 

Anne en Alwin 

 



 

 

Rapporten 
Op 26 maart krijgen de kinderen hun rapport mee naar school. Het rapport geldt als een 

tussenmeeting in het onderwijs van uw kind. Door de lockdown kan het zijn dat uw kind hiaten heeft 

gekregen en het rapport hierdoor een vertekend beeld geeft. Met het rapport krijgen wij hier beter 

zicht op en kunnen wij in ons onderwijsaanbod op groepsniveau of individueel niveau op inspringen. 

Aan dit rapport zijn geen vaste gesprekken gekoppeld. U heeft laatst een ontwikkelgesprek met de 

leraar gehad. Mocht er volgens de leraar toch aanleiding zijn voor een gesprek, dan nodigt de 

leerkracht u uit voor een gesprek. 

 

CITO toetsen 
In maart worden de Cito-toetsen Rekenen-Wiskunde, Spelling, AVI en DMT afgenomen in de groepen 

3 t/m 7. Begrijpend Lezen nemen wij op dit moment niet af, maar zullen deze aan het einde van het 

schooljaar afnemen. Het feit dat de leerlingen in de afgelopen periode minder op school zijn 

geweest, kan van invloed zijn op de score van de Cito-toetsen.  

Wij maken de keuze om deze toetsen af te nemen omdat wij van deze toetsen kunnen analyseren 

welke onderwijsgebieden eventueel nog extra aandacht verdienen op groepsniveau of individueel 

niveau. Wij zullen voorzichtig zijn met het interpreteren van de vaardigheidsniveaus (de I, II, III, IV of 

V),  

 

Covid-19 en gymlessen 
Ook de gymlessen hebben te maken met de COVID-19.  

Momenteel hebben we te maken met drie groepen die thuis zitten. In overleg met de GGD dragen 

leraren en de groepen 7 en 8 mondkapjes binnen de school en werken we met cohorten. Deze 

maatregelen zorgen ervoor dat bij een besmetting niet de gehele school in quarantaine hoeft. 

Ook bij de gymlessen proberen wij dat de kans op besmetting zo klein mogelijk blijft. In overleg met 

de GGD en onze gymdocent hebben we bij de start al aanpassingen gedaan om kans op besmetting 

zoveel mogelijk te verminderen. De gymmaterialen worden bij iedere wissel schoongemaakt en 

gymmen de kinderen met ruimte en tijd tussen de groepen. Ook gaan we heel bewust om tussen de 

afstand van de gymdocent en onze leerlingen. 

We blijven de situatie regelmatig reflecteren en evalueren en passen waar nodig de maatregelen 

aan. 

 

Gymcijfers rapport 
Ik ben juf Eline en ik ben sinds 1 december de nieuwe vakleerkracht gym op De Klipper. Het waren 

bijzondere eerste maanden met Thuisgym challenges en inmiddels gelukkig weer lessen in de 

gymzaal. Ik heb de leerlingen van De Klipper nog niet genoeg aan het werk gezien om hier een eerlijk 

oordeel over te geven. 

Om die reden krijgen de leerlingen dit rapport geen beoordeling voor gym, want ik wil eerst alle 

leerlingen en hun beweegniveau beter leren kennen. 

 



 

 

Snappet proefperiode 
Ook al worden veel zaken bemoeilijkt door Covid-19, op De Klipper zijn wij naast het onderwijs ook 

vol op bezig om ons verder te ontwikkelen. Een van de ontwikkelingen die we aan het onderzoeken 

zijn is het gebruik van Snappet op onze school. 

Snappet is een digitaal platform waarbij kinderen voor een deel de verwerking van de opdrachten 

digitaal maken. Naast dat ze hiermee hun digitale vaardigheden oefenen geeft Snappet voor de 

leerkracht snel zicht of kinderen de les- en leerdoelen behalen. Zo kan een leraar sneller 

differentiëren in zijn lessen door kinderen extra begeleiding te geven, of kinderen juist stimuleren om 

uitdagender werk te maken. 

Middels een proefperiode zullen een aantal klassen vanaf april gebruik gaan maken van dit systeem. 

Hierna wordt het gebruik geëvalueerd en gaan wij kijken of we verder gaan met Snappet of niet. 

 

Chromebooks en oordopjes/ koptelefoons 
De afgelopen twee weken zijn er nieuwe Chromebooks en laptops geleverd voor de groepen 3 t/m 8. 

Deze devices worden in de klas ingezet voor ondersteuning, verdieping en verrijking van de lesstof. 

Het aantal Chromebooks zal aankomende mei ook nog eens uitgebreid worden met nog 71 

Chromebooks. Een mooie ontwikkeling! 

Vanwege de hygiëne en Covid-19 ontwikkelingen willen we u vragen om uw kind zijn eigen setje 

oordopjes/ koptelefoon mee te geven. Zo kan ieder kind gebruik maken van zijn eigen setje. Voor de 

kinderen die geen oordopjes/ koptelefoon meenemen is er een koptelefoon in de klas. Deze zal naar 

ieder gebruik schoongemaakt worden.  

 

Aparte telefoonnummer Gouden Uillaan stopt per 10 mei. 
Vanaf 10 mei 2021 zal het aparte telefoonnummer van locatie Gouden Uillaan worden stopgezet.  

Wilt u de school telefonisch bereiken, dan kan dat alleen nog vanaf ons algemene nummer: 

010-511 32 80. U krijgt vervolgens een keuzemenu waar u voor locatie Gouden Uillaan of locatie 

Oudelandselaan kunt kiezen.  

Het voordeel van één nummer is dat als de telefoon op de ene locatie niet opgenomen kan worden 

deze automatisch wordt doorverbonden met de andere locatie. Zo proberen we onze bereikbaarheid 

te vergroten. 

 

Stepjes en skateboarden probleem bij ontruiming 
Sommige kinderen komen op een step, skateboard of soortgelijke middelen naar school. Hoewel we 

blij zijn dat kinderen op een actieve manier naar school komen, leveren deze middelen een probleem 

bij het opbergen.  

De middelen worden vaak, als de kinderen les volgen, binnen de school geplaats in de trappengang 

of bij de kapstokken/ kluisjes. Echter, hier staan ze bij een calamiteitenontruiming van de school in 

de weg en vormen ze een bedreiging voor de veiligheid van onze leerlingen.  

Wij hebben daarom besloten dat het vanaf heden niet meer is toegestaan om de middelen binnen de 

school op te bergen. De stepjes kunnen uiteraard wel in de fietsenstalling geplaatst worden. 



 

 

Gevonden voorwerpen 
De gevonden voorwerpen bakken op beide locaties puilen weer uit met gevonden spullen. Nu ouders 

de school niet binnen mogen komen is het even zoeken in de bakken helaas ook niet mogelijk.  

Daarom willen we u vragen om thuis alvast te kijken welke voorwerpen u mist, zodat u in ieder geval 

weet waar u naar zoekt. De gevonden voorwerpen zullen op onderstaande dagen en tijden uitgestald 

worden op het schoolplein. U kunt dan uitzoeken of uw spullen er tussen zitten en deze weer mee 

naar huis nemen. Spullen die deze middag niet worden opgehaald, zullen worden gedoneerd aan een 

goed doel. 

Locatie Gouden Uillaan: maandag 22 maart van 14:10uur tot 14:50uur 

Locatie Oudelandselaan: donderdag 25 maart van 14:10uur tot 14:50uur 

 

Winnaar Klipper Ommetje Challenge week 3 en 4 
We hebben op De Klipper een super winnaar! Twee weken op rij heeft 

Sebastiaan de meeste XP punten weten binnen te slepen! Hartstikke knap!  

De Klipper Ommetje Challenge is vanuit school afgelopen, maar de app blijft 

bestaan. Kinderen die het leuk vinden om te blijven lopen, kunnen met de 

app gewoon doorgaan. 

 

Omgaan met pubers 
Kwadraad en CJG Lansingerland organiseert de cursus Omgaan met 

pubers. Heb je een puber in huis? Een kind tussen de 11 en 15 jaar? In deze jaren verandert 

in korte tijd veel: voor kinderen én voor hun ouders. En dat kan vragen oproepen bij ouders. 

Veel ouders vinden het prettig om met andere ouders hierover te praten. Jij ook? Misschien 

is de cursus Omgaan met pubers dan iets voor je. 

De cursus zal online gegeven worden. Je logt in via een link die je vlak voor aanvang per 

email krijgt toegestuurd. 

Enkele dagen voor aanvang krijg je informatie over Google Meet, het programma waarmee 

gewerkt wordt. 

• Voor wie: ouders met pubers tussen de 11 en 15 jaar, woonachtig in Lansingerland 
• Wanneer: 12, 19 april, 10, 17 en 31 mei 2021 
• Waar: online 
• Tijd: 19.30 - 21.30 uur 

 
Aanmelden? 

Stuur een mail naar: c.vermerris@kwadraad.nl onder vermelding van: 

• Cursus omgaan met Pubers 
• Naam ouders en kind 
• Geboortedatum kind 
• Woonplaats 
• Emailadres en telefoonnummer 

 

mailto:c.vermerris@kwadraad.nl

