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Rapporten mee
Studiedag, leerlingen zijn vrij
Goede vrijdag, leerlingen zijn vrij
Tweede Paasdag, leerlingen zijn vrij
Studiedag, leerlingen zijn vrij
Studiedag, leerlingen zijn vrij

Nieuws vanuit de directie
Beste ouders en verzorgers,
De lente is weer in het land en dat is ook te merken aan het weer. Wat een heerlijk weer is het af en
toe! Dit betekent ook dat het alweer een jaar geleden is dat de school de eerste lockdown mee
maakte en een jaar lang tallloze maatregelen en wijzigingen hebben toegepast om het onderwijs
voor leerlingen en leraren zo veilig mogelijk te maken. Dit heeft veel van uw kind, u als ouder en ons
als school gevraagd en we zijn er dan ook trots op dat we een jaar naar dato kunnen spreken van een
goede samenwerking en de mogelijkheid om zo veilig mogelijk onderwijs te geven!
In deze nieuwsbrief informatie over de TSO bijdrage die volgende week eruit zal gaan, de MR
verkiezingen met het vriendelijke verzoek om via de link in deze mail te stemmen op een van de
kandidaten en een bericht uit de OR die opzoek zijn naar een nieuwe penningmeester.
De directie van De Klipper,
Anne en Alwin

TSO bijdrage
Volgende week zullen wij u via de mail een oproep sturen omtrent de TSO bijdrage voor dit
schooljaar. De TSO staat voor tussenschoolse opvang. Wij werken met een continurooster waardoor
kinderen tussen de middag niet naar huis hoeven. Dit geeft rust en structuur in de schooldag voor uw
kind. Onze medewerkers hebben echter wel recht op een half uur pauze en om dit te overbruggen
huren wij pedagogisch medewerkers in die de kinderen in dit half uur opvangen.
Hiervoor vragen wij een ouderbijdrage van €55,- per kind per jaar voor. Omgerekend betaald u voor
deze TSO een bedrag van €1,38 per week. Voor u wellicht een klein bedrag, maar voor ons van
noodzakelijk belang om de TSO op deze manier te kunnen blijven verzorgen.
Mocht u de bijdrage niet in een keer kunnen betalen, dan verzoeken wij u om contact op te nemen
met Alwin via directie@daltondeklipper.nl.
Alvast bedankt voor uw bijdrage!

Verkiezing Medezeggenschapsraad (MR)
De oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR) bestaat op De Klipper uit vier ouders. De
zittingstermijn van één van de ouders, Patrick Menegatto, loopt af. Patrick heeft aangegeven zich
herkiesbaar te stellen. Daarnaast hebben 2 andere ouders aangegeven de MR te willen komen
versterken. De drie verkiesbare ouders stellen zich hieronder aan u voor.
De kandidaten
Mijn naam is Nathalie Kop-de Jeu, 41 jaar en moeder
van Fender welke in klas GU4c zit. Ik ben werkzaam als
docent Burgerschap/coach en mentor op het ROC
Mondriaan in Den Haag. Omdat ik in het onderwijs werk
zie ik veel zaken die goed gaan maar ook waar er nog
uitdagingen liggen, dit is ook het geval op de Klipper.
Graag wil ik luisteren en meepraten over de uitdagingen
waarmee de school te maken krijgt, zeker nu in corona
tijd. Dat ouders en docenten elkaar kunnen versterken
door open communicatie en kijken hoe dit past in een
meerjarig plan. Samenwerking is naar mijn mening de
sleutel en daar wil ik graag onderdeel van uitmaken.

Hoi, ik ben Patrick, 47 jaar en vader van Lara uit groep
5B OL.
De afgelopen 3 jaar ben ik met plezier onderdeel
geweest van de MR en ik zou dit graag de komende 3
jaar willen voortzetten.
Ik vraag u om op mij te stemmen zodat de locatie
Oudelandselaan namens de ouders vertegenwoordigd
blijft in de MR. Op dit moment ben ik de enige.
Groet,
Patrick Menegatto

Mijn naam is Nazende Ezer - Davarci. Ik ben 35 jaar en woon
sinds 2017 in Berkel en Rodenrijs samen met mijn gezin. Ik ben
moeder van twee kinderen van 2 en 4 jaar.
Sinds 2013 ben ik met veel plezier werkzaam bij de Hogeschool
Rotterdam als kerndocente bedrijfseconomie. Daarbij heb ik de
afgelopen 5 jaar deelgenomen aan de medezeggenschapsraad,
waarvan de laatste twee jaar tot dusver als voorzitter.
Ik vind het belangrijk om mee te kunnen praten over de inhoud
en vormgeving van het onderwijs, waarbij kwaliteit mijn
belangrijkste uitgangspunt is. Ik streef ernaar om zoveel mogelijk
te bereiken in het belang van zowel leerlingen als leraren. Met
mijn ervaring, verantwoordelijkheidsgevoel en energie geloof ik
dat ik hier een relevante bijdrage aan kan leveren.
Stemmen
Ook dit jaar verloopt het stemmen anoniem, maar voor het eerst digitaal. Via onderstaande link kunt
u aangeven welke kandidaat uw stem krijgt. Omdat de oudergelding ook u vertegenwoordigt is het
belangrijk om uw stem te geven aan de kandidaat van uw voorkeur! U kunt tot maandag 6 april 2021
digitaal uw stem uitbrengen.

Stemlink

DE OUDERRAAD ZOEKT EEN NIEUWE PENNINGMEESTER
•
•
•

Wil je graag wat dichter bij de basisschool van je kind(eren) staan?
Zie je graag blije kinderen?
Ben je goed met cijfers en wil je helpen om de ouderbijdrage optimaal en efficiënt te
besteden?

Dan is de Ouderraad van Basisschool de Klipper op zoek naar jou!
We zoeken een penningmeester die namens de Ouderraad toezicht houdt op de besteding van de
ouderbijdragen en zorgt voor het verwerken van de uitgaven van de projecten. Het (mede) opstellen,
bewaken en verantwoorden van de begroting behoort ook o.a. tot het takenpakket van de
penningmeester.
Wij zijn op zoek naar een ouder die:
•
•
•

Het leuk vindt om de enthousiasme voor cijfertjes in te zetten voor de ouderraad.
Ervaring heeft met excel.
Secuur is en vragen durft te stellen

Ben jij zo’n betrokken ouder die deze taak op zich wil nemen, laat het ons weten!
Mail dit dan samen met een korte motivatie naar:
Huize.schinkel@gmail.com. Wij kijken uit naar je reactie!

De Ouderraad
Als Ouderraad van de Klipper vertegenwoordigen wij de ouders en ondersteunen we de school bij
organisatie en uitvoer van allerhande activiteiten. Zowel binnen- als buitenschools. Daarnaast
ondernemen we zelf leuke initiatieven die wij relevant achten.
Wij bieden je een afwisselende functie, een leuk, enthousiast en gemotiveerde groep
ouderraadsleden, een serieuze relatie met de ouders/opvoeders, schoolleiding,
medezeggenschapsraad en bovenal heel veel enthousiaste en vrolijke reacties
van “onze” Klipper kinderen.

Gratis webinar over Geluk van Heutink

