De nieuwsbrief
nummer 16

4 juni 2021

Inhoud
Agenda................................................................................................................................................. 1
Nieuws vanuit de directie.................................................................................................................... 1
Vijf jaar verlening Dalton licentie! ....................................................................................................... 2
Oproep filmen musical groep 8 ........................................................................................................... 2
Nieuwe gymmaterialen ....................................................................................................................... 2
Rolf Sanchez ........................................................................................................................................ 3
Project ................................................................................................................................................. 3
Goede doel .......................................................................................................................................... 4

Agenda
9 juni
14, 15, 16 juni
17 en 18 juni

Afsluiting project
Uitstapjes voor groep 8 ter vervanging van het kamp
Leerlingen zijn vrij (studiedagen personeel)

Nieuws vanuit de directie
Beste ouders en verzorgers,
Taart op beide locaties! Het team heeft de afgelopen jaren keihard gewerkt aan de koers die wij als
De Klipper willen varen en dinsdag is deze bekroond met een verlenging van ons daltoncertificaat
met 5 jaar! Verder in de nieuwsbrief leest u het hele verhaal. Maar dit houdt ons niet alleen bezig. De
groepen zijn door het project nog steeds bezig met heel veel te weten te komen over de vele mooie
landen die op de wereld zijn. En met dit mooie weer wanen we ons al bijna in al die diverse landen.
Achter de schermen zijn wij druk bezig met de studiedagen voor volgend schooljaar en de
groepsverdeling. Wij hopen hier binnenkort deze informatie met u te delen.
We wensen u een fijn weekend!
Veel leesplezier.
De directie van De Klipper,
Anne en Alwin

Vijf jaar verlening Dalton licentie!
Op dinsdag 1 juni is er een afvaardiging van de Nederlandse
Dalton Vereniging (NDV) op school komen kijken naar het
Daltonniveau van ons onderwijs. Hierbij kijken zij in hoeverre ons onderwijs de verantwoordelijkheid,
zelfstandigheid, samenwerking, reflectie en effectiviteit van zowel leerlingen als het team vergroot.
Uit deze visitatie blijkt nogmaals dat wij de afgelopen twee jaar een enorme ontwikkeling hebben
doorgemaakt en er nu mooie voorbeelden van Daltononderwijs binnen onze praktijk zichtbaar zijn.
Daarom is onze Daltonlicentie met 5 jaar verlengt!
Maar we zijn er nog niet! Wij vinden dat we altijd in ontwikkeling
moeten blijven om ons onderwijs zo veel mogelijk te laten
aansluiten bij de veranderende behoeftes van de leerlingen. Zo
willen we ons de komende jaren onder andere gaan inzetten op de
verdere ontwikkeling van doorgaande lijnen, ouderbetrokkenheid,
spelend leren in de onderbouw, reflecteren, de weektaak en
implementatie van het keuzewerk door de hele school.
Kortom er is nog genoeg te doen, maar voor nu vieren we even een
feestje!

Oproep filmen musical groep 8
Het einde van het jaar nadert en groep 8 is al volop bezig met het oefenen van een superleuke
afscheidsmusical! Helaas zal het afscheid van groep 8, wegens corona, anders verlopen dan we
gehoopt hadden. Om er toch voor te zorgen dat veel familieleden de kans krijgen om te zien hoe de
kinderen staan te schitteren (in hun musical rol), willen we graag een filmopname maken van de
musical. Wij zijn hiervoor opzoek naar ouders of familieleden die de musical kunnen filmen en hier
ook nog een leuke film van maken.
Heeft u interesse dan kunt U zich aanmelden bij de directie door een mail te sturen naar
directie@daltondeklipper.nl.

Nieuwe gymmaterialen
Afgelopen week leek het wel de verjaardag van gym juf Eline! Een kast vol
splinternieuw materiaal is binnengekomen! De kinderen hebben al met de
materialen mogen gymmen en zijn heel enthousiast!
Wij vinden het als school belangrijk dat er goed bewegingsonderwijs wordt
gegeven. Dit vormt namelijk een gezonde basis waar uw kind de rest van zijn
leven profijt van heeft. Daarom hebben wij flink geïnvesteerd in nieuw
materiaal op beide locaties waardoor de leerlingen nog meer leuke en creatieve
spellen gaan spelen in de gymzaal die hun motorische ontwikkeling stimuleert.

Rolf Sanchez
Zoals in de vorige nieuwsbrief genoemd is, kon het schooluitje dit jaar niet doorgaan. Daarom was er
een leuke verassing bedacht. De kinderen konden dinsdag 25 mei genieten van het optreden van Rolf
Sanchez. Rolf Sanchez bracht de zon met zijn Spaanse muziek. Hij kwam optreden in het kader van
het project “Landen”. Rolf staat bekend om zijn Nederlands/Spaanse hits, zoals Pa Olvidarte met
Emma Heesters. De kinderen waren heel verrast en super enthousiast en hebben uit volle borst
meegezongen en veel gedanst.

Project
Het project is nog in volle gang, in alle groepen wordt hard gewerkt, veel geleerd en zijn de leerlingen
druk bezig met het inzamelen van geld. Volgende week gaan we u laten zien wat er allemaal is
gebeurd, maar nu alvast een sneakpreview van het knutselwerk en een kijkje in groep 3 van de
Oudelandselaan.

Groep 3 heeft met project het land Zuid-Afrika. De kinderen leren over de dieren, planten,
temperatuur en landbouw van Zuid-Afrika. We schilderen de mooie zonsondergang. Een leerling nam
een boek mee waarbij de tekst is geschreven in het Zuid-Afrikaans. Dat lijkt best op het Nederlands
juf, riepen de kinderen. Bij de crea opdrachten is er aandacht voor de Afrikaanse volkeren, die wonen
in kleine hutjes. Juf Marieke heeft zelf in Afrika les gegeven. De kinderen vergelijken dus ook de
Afrikaanse school met de Nederlandse school. Ze zijn erg enthousiast en stellen veel vragen.
Natuurlijk mag de zang en dans ook niet ontbreken. Er is voor de projectweek een medley gemaakt.
Een lied met allemaal korte stukjes van liedjes die gaan over een
land. Hier dansen de kinderen enthousiast op.

Goede doel
Wie zien dat al veel kinderen druk bezig met geld inzamelen voor het goede doel!
In verband met Corona laten leerkrachten de kinderen niet langs de deuren gaan, daarom hebben zij
een andere manier bedacht om toch geld in te zamelen voor het goede doel.
Dit wordt door elke klas op verschillende manieren gedaan, zoals bijvoorbeeld een klusjes bingo.
Bij klusjes bingo krijgen de leerlingen een bingokaart mee met verschillende klusjes die zij kunnen
doen tegen een kleine vergoeding. Maar ook in de hoge klassen zijn de kinderen er druk mee. De
gehele opbrengst gaat naar het goede doel “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.

