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Agenda
26 april – 7 mei
13 en 14 mei
17 mei
24 mei

Meivakantie
Hemelvaart weekend
Start projectweek
Pinksteren

Nieuws vanuit de directie
Beste ouders en verzorgers,
De Klipper heeft de afgelopen week op meerdere manieren op leuke en hartverwarmende manieren
in de belangstelling gestaan: Een opname van tv- en radio-uitzending op TV Rijnmond over onze
collega Kelsey die een bijzondere auto nodig heeft, bezoek van de minister van Aruba en het team
van Nuna Vattenvall Solar Team bezocht onze groep 6. U kunt dit allemaal lezen in deze nieuwsbrief.
Daarnaast vindt u in de bijlagen twee documenten over de leerplicht met een stroomschema voor
verlofaanvragen.
Voor nu is het twee weken vakantie en het weer doet voorzichtig zijn best om voor een mooi lente
gevoel te zorgen. Wij wensen u veel plezier en fijne weken!
De directie van De Klipper,
Anne en Alwin

Koningsspelen

Vandaag op zijn de kinderen op beide locaties druk en enthousiast bezig geweest met de
koningsspelen. En zoals u kunt zien op de foto hierboven hadden alle kinderen er veel zin in.
Er waren verschillende spelletjes en opdrachten in de school maar ook een aantal grote spelen. Zo
was er voor de onderbouw een Safari in de speelzaal en werd er op het schoolplein lekker gekleurd.
Voor de middenbouw was er het Zweeds ren spel en voor de bovenbouw het Giga chaos spel. Als
klap op de vuurpijl konden de groepen 4 t/m 8 er in de gymzaal echt een spelletje laser gamen!!
Kortom een leuke dag met veel activiteiten.
En nu een genieten van een vakantie waarin langzaamaan steeds meer mogelijk is en hopelijk ook
meer mogelijk blijft.

Bezoek minister van Aruba
Zoals u eind vorig jaar heeft kunnen lezen zijn wij binnen de school bezig om ons meubilair te
vervangen. Zo is begin dit schooljaar het leerlingenmeubilair van de groepen 1 t/m 4 en het
gangmeubilair vervangen met nieuw meubilair. Eind dit schooljaar zal het meubilair van de groepen 5
t/m 8 vervangen worden. Het grote voordeel van het nieuwe meubilair is dat de tafels allemaal van
dezelfde hoogte is waardoor kinderen makkelijker kunnen samenwerken.
Ons oude meubilair zal een tweede leven krijgen op basisscholen in Aruba. Vorig jaar al is ons
meubilair via een stichting naar Aruba verscheept om daar verdeeld te worden onder basisscholen.
Ook dit jaar zal ons oude meubilair naar Aruba verscheept worden. Dit gebaar wordt erg
gewaardeerd en daarom kwam gisteren de minister van Aruba, Guillfred Besaril, persoonlijk langs op
De Klipper om onze school te bedanken.

Na een goed gesprek over onderwijs en de verschillen en overeenkomsten tussen ons onderwijs en
onderwijs op Aruba hebben we nog een ronde door de school gelopen om onze inrichting en vorm
van onderwijs te laten zien. Het is altijd een mooi moment om trots de school te laten zien en ik
hoop dan ook van harte dat we ouders snel weer de school in kunnen laten zodat u onze nieuwe
inrichting ook met eigen ogen kunt zien.

Multicultureel ontbijt wordt multiculturele proeverij
Op 19 mei zal het multicultureel ontbijt wegens Coronamaatregelen niet doorgaan zoals we gewend
zijn. In plaats daarvan zal de school in samenwerking met de OR een multicultureel proeverijtje
aangeboden worden aan de kinderen. Tijdens deze proeverij zullen we de kinderen hapjes aanbieden
die bij andere culturen worden gegeten. U kunt hierbij denken aan Baklava, Chinese koekjes en
andere soorten hapjes. We zijn heel benieuwd wat de kinderen hiervan zullen vinden!

TV/radio Rijnmond op bezoek
Een aantal collega’s zijn een hartverwarmende actie gestart voor juf Kelsey. Via ‘Gofundme’ is er een
crowfunding opgezet om voor juf Kelsey geld in te zamelen, zodat zij een auto kan kopen die gezien
haar reuma beter geschikt is voor haar.
Dit bericht werd op facebook gedeeld en heeft afgelopen week in de plaatselijke krant gestaan. Naar
aanleiding van deze berichten heeft TV/Radio Rijnmond het initiatief genomen om een interview met
Juf Kelsey en haar kinderen te houden. De presentator kreeg hele lieve woorden van de kinderen
over juf Kelsey en wat gunnen ze haar toch een nieuwe auto. “Juf Kelsey heeft best vaak pijn maar ze
is er altijd!” is een van de uitspraken die werden gedaan. Hieronder staat de link naar tv/Radio
Rijnmond u kunt de uitzending terugkijken.
https://www.rijnmond.nl/nieuws/1159907/School-zamelt-geld-in-voor-juf-met-reuma-Ze-heeftvaak-pijn-maar-we-zijn-zo-blij-dat-juf-Kelsey-er-is

Dezelfde middag werd Juf Kelsey ook nog benoemd in het radio programma van Q-music. Wat een
aandacht en wat zijn er toch veel lieve mensen! Het doel is al bijna behaald en wij wensen Juf Kelsey
straks zoveel rijplezier in haar nieuwe aangepaste auto!
Mocht u ook een donatie willen doen om juf Kelsey te helpen, dat kan door op onderstaande link te
klikken:
https://nl.gofundme.com/f/help-kelsey-aan-haar-aangepasteauto?qid=79370c241f4854d34c49bf5be7a75cfc&utm_campaign=p_cp_url&utm_medium=os&utm_s
ource=customer

Solar team op bezoek
Groep 6 van de Oudelandselaan is bezig geweest met een mini project over het broeikaseffect en
duurzaamheid. Hierbij leerden de kinderen hoe het nu komt dat er een broeikaseffect is op de
wereld en wat we er als mens aan zouden kunnen doen om er voor te zorgen dat het klimaat beter
wordt.
Dit project werd op donderdag 22 april afgesloten met een echte zonneauto. Het Nuna Vattenvall
Solar Team kwam op bezoek bij onze groep 6. Eén van de vijf teamleden kwam in de klas een
presentatie geven over hoe een zonneauto rijdt en de werkzaamheden die zij als team verrichten. Er
werden quizvragen gesteld en filmpjes bekeken.
Na deze presentatie gingen zij naar buiten om daar de zonneauto in het echt te bewonderen. Buiten
waren vijf teamleden waaraan vragen gesteld konden
worden. Er werd laten zien hoe je in de auto moest
zitten. Daar is echt heel weinig ruimte voor en dat
maakte veel indruk.
Gelukkig mocht groep 7 ook even naar buiten om te
kijken en zo waren er ook veel ouders die even
kwamen kijken. Zo’n auto zie je immer niet elke dag.
Groep 6 heeft in ieder geval een ontzettend leuke en
leerzame middag gehad!!

