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Agenda 
25 juni     Rapport mee 

2 juli    Ontruimingsoefening Oudelandselaan  

5 en 6 juli   Uitvoering musical groep 8  

8 juli    Groepsdag voor groep 8 

15 juli    Laatste schooldag 

16 juli    start zomervakantie 

30 augustus   Start van het nieuwe scholjaar  

 

In de week van 5 juli kunnen facultatief oudergesprekken plaatsvinden. In deze week vinden ook de 

voorlopig adviesgesprekken van onze groepen 7 plaats. 

 

Nieuws vanuit de directie 
Beste ouders en verzorgers, 

De laatste weken voor de zomervakantie zijn ingegaan, maar de leerlingen gaan nog met volle kracht 

vooruit. De cito’s zijn afgerond en de laatste blokken van rekenen en andere vakken worden nog 

serieus aangepakt. De kinderen van groep 8 zijn druk aan het knutselen en oefenen voor de musical 

en hebben de groepen 7 en 8 genoten van een alternatief kamp met schitterend weer. Het team 

heeft zich ingezet op de studiedag en is begonnen met de voorbereidingen voor het nieuwe 

schooljaar.  

 

In de bijlage ontvangt u de 'Nieuwsbrief Netwerk Jeugd Lansingerland' 

We wensen u veel leesplezier en een fijn weekend! 

 

De directie van De Klipper, 

Anne en Alwin 



 

 

 

 

Overzicht vakanties en vrije dagen schooljaar 2021-2022 
Anderhalve week geleden stuurden we u het overzicht voor de studiedagen naar u toe. Bij 
dezen sturen we u het complete overzicht van de vakanties en vrije dagen naar u toe. Deze 
zijn tevens te vinden op onze website www.daltondeklipper.nl/formulieren  
 

Laatste dag 
zomervakantie  

Vrijdag 27-08-2021 
   

Studiedag Vrijdag 24-09-2021    
Herfstvakantie Maandag 18-10-2021 t/m Vrijdag 22-10-2021 
Studiedagen Maandag 22-11-2021 t/m Dinsdag 23-11-2021 
Kerstvakantie Vrijdag (Studiedag) 24-12-2021 t/m Vrijdag 07-01-2022 
Voorjaarsvakantie Vrijdag (Studiedag) 25-02-2022 t/m Vrijdag 04-03-2022 
Studiedagen Maandag 04-04-2022 t/m Dinsdag 05-04-2022 
Pasen Donderdag (Studiedag) 14-04-2022 t/m Maandag 18-04-2022 
Meivakantie Maandag 25-04-2022 t/m Vrijdag 06-05-2022 
Hemelvaart Donderdag 26-05-2022 t/m Vrijdag 27-05-2022 

Pinksteren Maandag 06-06-2022 t/m 
Woensdag 
(Studiedagen) 

08-06-2022 

Zomervakantie Vrijdag (Studiedag) 08-07-2022 t/m Vrijdag 19-08-2022 

 
 

Studiedagen 17 en 18 juni 
Op 17 juni en 18 juni waren de kinderen vrij en waren er voor het hele team van De Klipper 

studiedagen georganiseerd.  

Op donderdag 17 juni is er hard gewerkt aan het borgen en verdiepen van het ‘planmatig werken’ in 

de groepen. Met ‘planmatig werken’ is het doel de kinderen meer eigenaar te laten worden van hun 

eigen leerproces. Dit doen wij door voorafgaand aan de les het doel te bespreken waar de kinderen 

aan gaan werken en middels succescriteria wordt voor de kinderen inzichtelijk gemaakt hoe zij dit 

doel kunnen behalen. De doelen kunnen per kind verschillend zijn afhankelijk van hun niveau en 

onderwijsbehoeftes.  

Aan het einde van de les controleren de kinderen of zij hun doel behaald hebben. Zo krijgen ze 

inzicht in hun leerproces en doelen en wordt het duidelijk waar nog extra mee geoefend moet 

worden en wat al wordt beheerst. Zo kan een kind zien dat hij sommige onderdelen van rekenen wel 

beheerst en slechts met maar één onderdeel moeite heeft. Dit motiveert de kinderen, omdat ze op 

deze manier meer succeservaringen krijgen, hun leerproces beter in beeld komt en zij eigenaar 

worden van hun leerproces.  

Daarnaast zijn er al voorbereidingen gemaakt voor het nieuwe schooljaar. Als team hebben we ook 

gekeken waar de Klipper de gelden uit het Nationaal programma onderwijs (NPO) voor kunnen 

inzetten ten behoeve van het begeleiden van kinderen die mogelijk door de lockdown wat kennis 

hebben misgelopen. Dit kan individueel zijn maar dit kan ook klas of schoolgericht zijn. 

Op vrijdag 18 juni hebben de leraren hard gewerkt aan de komende rapporten, vergaderingen van 

werkgroepen gehad en andere zaken zoals administratie en voorbereidingen voor de laatste weken 

voorbereid. 

 

http://www.daltondeklipper.nl/formulieren


 

 

 

Rapporten 
Op 25 juni gaan de laatste rapporten van het schooljaar mee naar huis. De kinderen hebben de 

periode na de lockdown keihard gewerkt, gelukkig afgewisseld met leuke activiteiten. Zoals u 

gewend bent zijn aan dit rapport niet standaard gesprekken gekoppeld. Op verzoek van de leerkracht 

of ouder kan echter wel een gesprek aangevraagd worden.  

De leerkrachten zullen, voor de start van het nieuwe schooljaar, nog met de nieuwe leerkracht van 

uw kind een overdracht houden om ervoor te zorgen dat de volgende leerkracht van uw kind goed 

op de hoogte is van zijn of haar onderwijsbehoefte. 

 

Ontruimingsoefening Oudelandselaan 
Op vrijdag 2 juli zal er op De Klipper locatie Oudelandselaan een ontruimingsoefening plaatsvinden in 

samenwerking met de Prins Johan Frisoschool. De kinderen worden hier vooraf over ingelicht. Er 

wordt met hen besproken wat te doen zodra het alarm af gaat. De leerkracht begeleidt uw kind naar 

buiten en na de oefening mogen de kinderen weer naar de klas terug.  

Wij oefenen de ontruiming om ervoor te zorgen dat de kinderen bij een echte ontruiming weten wat 

hen te doen staat. De ene keer zal een oefening vooraf aangekondigd worden, een andere keer zal 

deze onverwachts zijn om ook de reacties van kinderen en leraren te oefenen als zij niet voorbereid 

zijn. 

 

Alternatief kamp 7 en 8 
Het was voor de meeste leerlingen in de groepen 7 en 8 een grote teleurstelling dat het schoolkamp 

dit schooljaar niet door kon gaan. Maar…… afgelopen week hebben we daar een goed alternatief 

voor gekregen! 

Op maandag is locatie Gouden Uillaan naar Blijdorp geweest. Alleen de reis op zich, met 86 leerlingen 
in de metro, was al een uitje. Het was heerlijk weer en de kinderen hebben zich opperbest vermaakt. 
Er zijn flink wat kilometers langs de dierenverblijven gemaakt en de speeltuin blijkt nog steeds in trek 
te zijn. Ook de shops draaiden deze dag goed, er zijn aardig wat knuffeltjes gekocht.  
Dinsdag stond Drievliet op het programma. En zeg nu zelf, wie wil dit nu niet?! Van de Formule X tot 
aan de Twistrix (Uiltjes) en van de Splash tot aan de Kopermijn, alle attracties zijn voorbijgekomen. 
Heel soms moest er even bijgekomen worden, want veel snoepen en over-de-kop-gaan is soms best 
een uitdaging. Maar wie we in het park ook tegenkwamen, ieder gezicht had een grote glimlach. En 
net als in Blijdorp hadden ze een lekkere ‘patatlunch’ en bij vertrek een ijsje. 

Voor locatie Oudelandselaan was het programma net andersom, maar ook daar is flink genoten van 
een paar mooie en leuke dagen! 

Woensdag zijn beide locaties op school gebleven. Er kon een film gekeken worden, er is een 
speurtocht gehouden en er is een grote bingo gespeeld. Voor locatie Oudelandselaan werd de 
speurtocht zelfs in het dorp gehouden met een echte vossenjacht! 

Deze dag geen patat als lunch, maar een goed verzorgde barbecue. In het zonnetje gezellig met 
elkaar eten en kletsen, de barbecue zorgde voor een mooie afsluiting. Moe maar voldaan konden de 
kinderen aan hun lange weekend beginnen. 



 

 

We willen graag de OR bedanken voor hun financiële bijdrage en de diverse collega’s die ons 
geholpen hebben. En natuurlijk onze leerlingen, zonder hun enthousiasme en gezelligheid waren 
deze afgelopen dagen niet zo’n groot succes geweest! 

Een kleine sfeerimpressie: 

 


