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Agenda
20 april
26 april
13 mei
14 mei

IEP toets groep 8
Start mei vakantie, leerlingen zijn twee weken vrij
Hemelvaart, leerlingen zijn vrij
Vrijdag na hemelvaart, leerlingen zijn vrij

Nieuws vanuit de directie
Beste ouders en verzorgers,
Dachten we dat we aan de lente konden beginnen, kregen we de afgelopen week ineens weer te
maken met koude winterse buien. Een koud paasweekend, waarbij geverfde eieren de dag kleurde.
27 april kleurt de dag ook, maar dan oranje, onze koning viert alweer zijn 54ste verjaardag. Hoe we
zijn verjaardag op school vieren leest u hieronder in deze nieuwsbrief.
In de vorige nieuwsbrief heeft u de gelegenheid gehad om voor een nieuw lid van de
medezeggenschapsraad te stemmen via een stemknop. Binnenkort zal het nieuwe lid bekent
gemaakt worden. Ook voor de Ouderraad heeft er een nieuw lid zich aangemeld. Wij zijn erg blij met
deze aanmeldingen en willen u via deze weg bedanken voor uw betrokkenheid bij onze school.
Verder in deze nieuwsbrief wordt u geïnformeerd over het delen van informatie met de GGD tijdens
het bronnen en- contactonderzoek. En op de laatste pagina vindt u een leuke Konings kleurplaat voor
de kinderen.
De directie van De Klipper,
Anne en Alwin

Gegevens bij bron- en contactonderzoek
In de afgelopen tijd zijn er vanuit verschillende ouders vragen gekomen over het delen van
informatie met de GGD tijdens bron- en contactonderzoek. Ik wil hier graag vanuit school open over
zijn wat er wel of niet gecommuniceerd wordt richting de GGD.
In de mail treft u de handreiking en het schema over gegevensdeling met de GGD. In het delen van
informatie met derden zijn we als school erg terughoudend. In het schema ziet u wat we wel of niet
mogen delen en ook met de informatie die we wel mogen delen zijn we als school terughoudend.
Zaken als naam, geboortedatum en telefoonnummers of mailadressen delen wij enkel met de GGD
als we daar bij u als ouder vooraf toestemming voor hebben gevraagd. Met de besmettingen die
geweest zijn hebben wij tot op heden enkel de betreffende groep gedeeld en wanneer de besmette
leerling of leerkracht voor het laatst op school is geweest. En daarnaast welke maatregelen we als
school hanteren op het gebied van Covid-19.
Meer informatie is niet nodig omdat bij een besmetting de GGD start met het contact- en
brononderzoek in de thuissituatie en vervolgens bij school terechtkomen. De betreffende gegevens
zijn dus reeds bekend bij de GGD.
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
In de mail vind u 2 bijlages;
•
•

een handreiking-gegevensdeling -bron en -contactonderzoek-scholen
een schema-gegevensdeling bij bronnen en –contactonderzoek

Studiedagen evaluatie
De afgelopen twee weken hebben we drie studiedagen gehad. Hieronder beschrijven we kort wat we
deze dagen hebben gedaan.
De studiedag van maandag 29 maart 2021 was een studiedag vanuit onze stichting Scholengroep
Holland. Hierbij hebben we het gehad over het strategisch beleidsplan van Scholengroep Holland,
zijn we uitgedaagd na te denken over de mythen in het onderwijs middels een webinar van Pedro de
Bruyckere en zijn we aan de slag gegaan met onze voorbereidingen voor volgend schooljaar.
Dinsdag 6 april hadden de leerkrachten een studiedag die in het teken stond van organisatie en
planning. Op deze dag zijn de leerkrachten bezig met administratiewerkzaamheden in de klas en het
plannen van het onderwijs.
Woensdag 7 april stond de studiedag in het teken van ons traject Planmatig werken. Met planmatig
werken willen we ons onderwijs verbeteren door in onze school een duidelijke doorgaande lijn te
creëren in de instructies en onderwijsbehoeftes van onze leerlingen. Dit betekent dat wij ervoor
willen zorgen dat de ondersteuning van leerlingen in iedere klas nog meer hetzelfde is. Deze dag is
onderdeel van een driejarig traject, waarbij vandaag in het teken stond van lesdoelen en
succescriteria stellen. Hierbij gaat het erom dat het doel van de les verder uitdiept wordt en
beschreven hoe het kind het doel kan behalen.

Koningsspelen op school
Op vrijdag 23 april vieren we de Koningsspelen met eigen klas. Dit jaar
zal er geen Koningsontbijt zijn, maar we hebben wel een superleuke
sportieve dag! De kinderen mogen in hun sportoutfit komen en
nemen hun gymschoenen mee.
Iedere klas start met de Koningsdans. De kinderen kunnen thuis alvast
oefenen met het lied. Op school gaan zij met de gymleerkracht de
dans oefenen. Daarna volgen er leuke en sportieve activiteiten in de
klas maar ook in de gymzaal.
Samen met de eigen groepen maken we er een super gezellige dag
van!
https://www.youtube.com/watch?v=PCVjw1Qzh9o

Kinderen voor Kinderen - Zij
aan zij (Officiële
Koningsspelen videoclip)
Zing en dans mee met ons nieuwe lied voor
de Koningsspelen: Zij aan zij!
https://kvk.lnk.to/Zijaanzij Tekst: Lucia
Marthas Muziek en productie: Tjeerd P.
Oosterhuis Solisten: Elske en Pari
Choreografie: team Lucia Marthas Regie: JW
Schram Eindredactie: Florence van
Duijvendijk Volg je ons al? Instagram:
http://instagram.com/KinderenvoorKinderen
...
www.youtube.com

Nogmaals voorstellen Jeugdcoach op school
Jeugdcoach op School – voor vragen op het gebied van opgroeien & opvoeden
Ik ben Sonja Krans en ik ben er voor iedereen die vragen heeft op het gebied van opgroeien &
opvoeden. Ouders, leerlingen en leraren kunnen bij mij langs komen als er ondersteuning nodig is.
Ik ben op vaste momenten aanwezig op school. Het is soms best moeilijk om de juiste hulp te vinden
als er problemen zijn bij kinderen en/of binnen het gezin.
Wilt u tips, adviezen of gewoon een luisterend oor dan kunt u mij bereiken. Ik hoop dat iedereen die
vragen of twijfels heeft de stap durft te nemen om contact op te nemen.
De JOS: Schoolmaatschappelijk werk én jeugd- en gezinscoach in één
Als JOS leg ik de verbinding tussen school en ouders en waar nodig met de jeugdhulpverlening. Ik
bied de hulp aan op school of thuis. Ik heb de mogelijkheid om van lichte tot intensieve trajecten in

te zetten en mijn hulp duurt maximaal 6 maanden. Dit varieert van een aantal gesprekken op school
tot ondersteuning in de thuissituatie. Als er intensievere hulp nodig is, schakel ik in overleg met
ouders Team Jeugd in van de gemeente.
Op elke school is er een team dat zich bezig houdt met zorgondersteuning. De jeugdcoach sluit
daarbij aan zowel als onderdeel vanuit school als vanuit het Team Jeugd van de gemeente
Lansingerland.

Heb je vragen?
Ik ben hier op school aanwezig op:
Locatie Gouden uillaan
Dinsdag 9.00 tot 14.00
Locatie Oudelandselaan
Donderdag 9.00 tot 14.00
Ook ben ik bereikbaar per e-mail via s.krans@schoolformaat.nl of via het
telefoonnummer
06 111 69 89 1.
Daarnaast heb ik ruimte om bij u thuis te komen wanneer er een hulpvraag is rondom de opvoeding
en ontwikkeling van uw zoon of dochter.

Koningsdag
Helaas is het dit jaar weer niet mogelijk om koningsdag te vieren.
Maar om deze dag niet zomaar voorbij te laten gaan organiseert het 3 oranje comités van de kernen
in Lansingerland (Bleiswijk, Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs) gezamenlijke activiteiten.
Zoals onder andere:
• Een kleurwedstrijd
• Versier je huis of tuin wedstrijd
• Krijttekening wedstrijd
De kleurplaat kunnen de kinderen inkleuren en dan een foto maken en deze mailen
naar: oclansingerland@gmail.com
Dit geldt ook voor de foto’s van het huis en een krijttekening, maar dit staat vermeldt op de posters.

Kleurplaat

