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Agenda
24 mei
25 mei
1 juni
9 juni
17 en 18 juni

Pinksteren
Start van de Cito afnames
Visitatie Dalton
Afsluiting project
Leerlingen zijn vrij (studiedagen personeel)

Nieuws vanuit de directie
Beste ouders en verzorgers,
We zijn de laatste fase van het schooljaar ingegaan met een behoorlijk energiek programma. De
eerste week na de meivakantie hebben alle klassen hard gewerkt om de gangen om te dopen in het
projectthema “Landen”. Op maandag 17 mei is dit project van start gegaan met een knallende
medley en woensdag 19 mei hebben de kinderen heerlijk kunnen snoepen van wellicht onbekende
hapjes. Een goed begin is het ……….U leest er alles over in deze nieuwsbrief.
Verder leest u onder andere over de Cito, de Daltonvisitatie, de proef “Snappet” voor rekenen en het
goede doel dat gekoppeld is aan ons project. In de bijlagen vindt u 2 documenten over ons goede
doel “Save the children” en een uitnodiging voor een Webinar “Festival voor en door talent”
Veel leesplezier.
De directie van De Klipper,
Anne en Alwin

Cito
Vanaf dinsdag aanstaande worden de Cito-toetsen Rekenen-Wiskunde, Spelling, Begrijpend lezen,
AVI en DMT afgenomen in de groepen 3 t/m 7. De uitslagen van de deze toetsen worden door de
leerkrachten gebruikt om te kijken hoe de kinderen zich ontwikkelen en op welke onderdelen zij nog
extra begeleiding nodig hebben. De uitslagen van de cito toetsen vindt u, zoals gebruikelijk, straks
terug op het rapport van uw kind.

Dalton Visitatie 1 juni 2021
De Klipper is een Daltonschool en aangesloten bij de Nederlandse Dalton Vereniging (NDV). Daar zijn
wij hartstikke trots op, want lid van zijn van de NDV ben je niet zomaar!
Iedere paar jaar worden wij als school bezocht door leden vanuit de NDV. Zij komen dan kijken naar
ons onderwijs en onze ontwikkeling en luisteren naar het team, leerlingen en ouders.
Hiermee bepalen zij of wij lid mogen blijven van de NDV. Op dinsdag 1 juni 2021 zal de NDV middels
een visitatieteam onze school bezoeken, waarbij we rekening houden met de Covid-19 maatregelen.
Wij vinden het fijn om onze mooie school en alle ontwikkelingen die we de afgelopen jaren hebben
ingezet te laten zien!

Rekenmethode, Snappet proef
Op school werken wij met verschillende methodes die we gebruiken voor bijvoorbeeld ons taal en
rekenonderwijs. Deze methodes schaffen wij voor een periode van ten minste acht jaar aan waarna
er op school wordt gekeken of de methode nog voldoet aan onze eisen aan het onderwijs. Dit jaar
gaan wij bekijken of onze rekenmethode ‘Wereld in Getallen 4”nog voldoet aan onze eisen en/of wij
naar een nieuwe methode zullen overstappen.
In dit kader hebben wij binnen onze school momenteel een proef uitgezet met Snappet. Snappet is
een digitale verwerkingsmethode die samenwerkt met onze huidige methode. Hierbij krijgt elk kind
een tablet waarop hij/zij de verwerking van de sommen maakt. Snappet kijkt deze gelijk na en past
de sommen aan naar het niveau van de leerling. Hierdoor krijgen zowel kinderen die de stof moeilijk
vinden aangepaste sommen als kinderen die juist meer uitdaging aankunnen. De leerkracht volgt de
ontwikkeling van de leerling via zijn dashboard en zou hierdoor beter kunnen differentiëren in de
instructie en behoeftes van leerlingen.
Momenteel proberen verschillende groepen Snappet in de klas uit. Na deze uitprobeerfase zal het
gebruik van Snappet binnen het team geëvalueerd worden. Hieruit zal blijken of er verder gegaan
wordt met Snappet en/of wij zullen gaan kijken naar andere methodes.

Medezeggenschapsraad (MR)
Met ingang van 17 mei is Patrick Menegatto afgetreden, na een volbracht zittingstermijn, uit de MR.
Wij bedanken hem voor 3 jaar inzet voor de school. Per 17 mei verwelkomen wij Nazende Davarci, zij
zal de komende 3 jaar zitting nemen in de MR.
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.
Heeft u ook interesse om u in te zetten voor school, mee te denken over het reilen en zeilen van de
Klipper? Dan kunt u contact opnemen met één van de leden van de MR (zij staan vermeld op de
website van de klipper) of u stuurt een mail naar MR@daltondeklipper.nl .

Crea
In de eerste week na de meivakantie zijn de kinderen druk bezig geweest met Crea, dit keer niet klas
doorbrekend maar met de eigen groep. De opdracht was om gezamenlijk er voor te zorgen dat de
gangen in de sfeer van het thema van het project gemaakt zouden worden. En dat is zeker gelukt. De
kinderen hebben hard gewerkt en het ziet er heel gezellig uit.

Project
Op 17 mei is het project van start gegaan, het thema is “landen” Elke klas heeft zijn eigen land
gekozen en komt tot en met 9 juni alles te weten over bijvoorbeeld; Amerika, Zuid Afrika of Egypte.
In de bovenbouw hebben de kinderen met een groepje zelf een land gekozen. Zij gaan met het
groepje op onderzoek uit om iets te leren over het land. In sommige klassen waan je je al in het
buitenland. Het project zal niet worden afgesloten met een kijkavond in verband met Corona, maar
op een creatieve manier zullen wij u als ouders toch de resultaten tonen.
Zoals gebruikelijk koppelen we aan het project een goed doel. In de klassen worden er manieren
gezocht om geld hiervoor op te halen. Het goede doel dit jaar is “Save the Children”
‘Save the Children’
Wereldwijd zijn 68,5 miljoen mensen van huis en haard verdreven, op zoek naar een veilige plek. En
elke dag komen er nieuwe vluchtelingen bij als gevolg van oorlog, geweld, natuurrampen of
klimaatverandering. Meer dan de helft van de vluchtelingen is jonger dan 18 jaar, het zijn nog
kinderen. Ze slaan op de vlucht met hun ouders of worden er alleen op uitgestuurd om een beter
leven te vinden. Ze lijden kou in opvangkampen, trotseren de hitte in woestijnen of wagen een
levensgevaarlijke tocht over zee.
In de bijlage vind u meer achtergrondinformatie over Save the Children.
Op de website van Save the Children is uiteraard nog veel meer informatie te vinden.

Proeverij
In plaats van een “multi culti” ontbijt hebben de kinderen afgelopen woensdag kunnen genieten van
een proeverij! Elke klas kreeg een schaal met verschillende lekkernijen uit verschillende landen. Na
het proeven, konden ze opschrijven of ze het lekker vonden en uit welk land het hapje kwam. Op een
kraskaart konden zijn hun antwoorden checken. Wat hebben ze zitten smullen en de juffen en
meesters hebben natuurlijk ook een heerlijk hapje meegepikt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nederland: stroopwafeltjes
Frankrijk: Macarons
Spanje: Turron
Turkije & Griekenland:
baklava
Indonesië: spekkoek
China: chinese crackers
Australië: Tim Tam koekjes

Project uitjes.
Helaas kunnen we door corona dit jaar er niet op uit, maar voor de kinderen is er op
25 mei iets leuks bedacht. Wat dat is gaan we natuurlijk nog niet vertellen, dit leest u in de volgende
nieuwsbrief.

Nieuws vanuit CJG
Alle cursussen en trainingen in één overzicht!
Wist je al dat er veel gratis cursussen, themabijeenkomsten en webinars worden
georganiseerd voor ouders en kinderen in Lansingerland? Het Centrum voor Jeugd en Gezin
heeft het complete aanbod op een rijtje gezet op onze website:
https://centrumvoorjeugdengezin.nl/lansingerland . Door de verbetering van de website en
de toevoeging van een zoekfilter vind je snel een geschikte cursus: zo kun je onder andere
filteren op gemeente, leeftijd en onderwerp. Er zijn cursussen over allemaal verschillende
onderwerpen en fases. Of je nu ervaringen wilt uitwisselen met andere ouders over de
puberteit, tips wilt horen over de driftbuien van je peuter, over het opvoeden van je
basisschoolkind, of dat je kind wil werken aan zijn sociale vaardigheden en weerbaarheid: wij
willen jou (en je kind!) ondersteunen!
Zo start er op 31 mei (bij voldoende aanmeldingen) een sociale vaardigheidstraining van
Theater Vlammen, en zal in de zomervakantie een 2-daagse training 'Plezier op school' voor
aankomende brugklassers georganiseerd worden.

