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Agenda
Vanaf 5 juli
5 en 6 juli
8 juli
14 juli
15 juli
16 juli
30 aug

Facultatieve rapportgesprekken/adviesgesprekken groep 7
Uitvoering musical groep 8
Groepsdag voor groep 8, Tevens laatste schooldag voor groep 8
Wenuurtje
Laatste schooldag
Start zomervakantie
Start van het nieuwe schooljaar

Nieuws vanuit de directie
Beste ouders en verzorgers,
Hierbij ontvangt u de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Nog een kleine twee weken voor we
afscheid nemen van wederom een vreemd schooljaar. Momenteel zijn er landelijk versoepelingen
gaande en we hopen dat deze door kunnen worden gezet volgend schooljaar en we weer een
enigszins normaal schooljaar kunnen hebben.
Maar voor de kinderen kunnen genieten van hun welverdiende vakantie mogen ze op 14 juli alvast
even proeven in hun nieuwe groep. De juffen en meesters maken het de laatste weken nog gezellig
in de klas en zijn ook al druk bezig met de voorbereidingen voor het volgende jaar. Het is duidelijk te
zien dat het team daar weer veel zin in heeft, want er wordt druk overlegd voor volgend schooljaar.
Het komende schooljaar zult u nieuwe gezichten zien in nieuwe leerkrachten, onderwijsassistenten
en stagiaires. Helaas nemen wij ook afscheid van een aantal leerkrachten. Wij willen hen bedanken
voor hun inzet op onze school!
We wensen u veel leesplezier en een hele fijne zomervakantie.
De directie van De Klipper

Covid-19 protocol
Zoals in de mail verstuurd op 27 juni te lezen valt hebben wij enkele versoepelingen binnen onze
school doorgevoerd met betrekking tot het Covid-19 protocol. Er zijn echter ook een aantal
maatregelen die we voor de veiligheid van onze medewerkers in stand houden.
Een maatregel die we in ieder geval tot aan de zomervakantie houden is dat ouders alleen welkom
zijn binnen de school als zij een afspraak hebben met een van onze medewerkers. Het valt ons op dat
we de laatste tijd toch ouders zien die de school binnen lopen zonder afspraak. Wilt u erop letten dat
u niet even snel de school binnenloopt, maar bij de deur aanbelt en blijft wachten tot een van onze
medewerkers naar u toe komt. Zo zorgen we voor een veilige werkomgeving voor ons personeel.
Alvast bedankt!

Meubilair
Enige tijd geleden heeft u in de nieuwsbrief kunnen lezen dat de minister van Aruba bij ons langs is
geweest om ons te bedanken voor het schoolmeubilair dat zij het afgelopen jaar van ons hebben
ontvangen. Ook dit jaar staat er meubilair op de planning om te vervangen. Deze keer zal het
leerlingenmeubilair van de groepen 5 tot en met 8 vervangen worden. Het oude meubilair zal in de
laatste week van dit schooljaar opgehaald worden en ook deze keer weer naar Aruba gaan zodat de
scholen daar er nog een paar jaar veel plezier van kunnen hebben.
Het nieuwe meubilair zal aan het einde van de zomervakantie geleverd worden. Alle leerlingen
krijgen dan even hoge tafels. Dit zorgt ervoor dat er beter kan worden samengewerkt binnen de
tafelgroepjes. De stoelen, passend bij de tafels, zijn aangepast aan de lengte van de leerlingen
waarbij het verschil zit in de breedte van de stoelen en de hoogte van de voetenplankjes. In de lagere
klassen zijn de tafels en stoelen al in gebruik.

Brandoefening
Op 2 juli heeft locatie Oudelandselaan een brandoefening gehad. Nadat het alarm af was
gegaan stonden de leerlingen met hun leerkracht binnen vier en een halve minuut buiten.
Dat is super snel! We zijn heel trots op onze kinderen dat ze zo goed hieraan hebben
meegewerkt!

Afscheid leerkrachten
Binnen het onderwijs is op dit moment een groot verloop onder de leerkrachten, zo ook op De
Klipper. Hierdoor nemen wij dit jaar helaas afscheid van juf Yentl van Til (O1/2C), juf Diana
Boonekamp (O4A), meester Philippe de Wijkerslooth De Weerd (O8)en Angelique Vermaak-Secreve
(O3A). Zij gaan hun werkzaamheden elders verder zetten. Wij bedanken hen voor hun inzet van de
afgelopen jaren en wensen ze veel geluk en succes op hun nieuwe school!
Naast deze leerkrachten zijn er ook nog twee leerkrachten die met pensioen gaan. Ook hen wensen
wij veel geluk toe.

Pensioen juf Marjan
Voor mij breekt een nieuwe tijd aan.
Na jaren op De Klipper gewerkt te hebben, is het nu tijd voor mij om te
stoppen. Ik werk al vanaf het begin op De Klipper, toen het nog een
schooltje was met 4 groepen en ongeveer 60 leerlingen. Na enkele
verhuizingen, steeds naar een plek waar nog geen huizen stonden maar de
schapen om het schoolplein liepen, zijn we gegroeid tot een heel mooie
school met 32 groepen op 2 locaties.
Het is een heel bijzondere ervaring geweest om dit te hebben
meegemaakt.
Ik heb altijd met veel plezier gewerkt. Ik geniet ervan om naar de kinderen
te kijken, om te zien hoe ze zich ontwikkelen, met elkaar omgaan, hoe ze
hun eigen zaakjes regelen, hoe ze hun best doen om iets nieuws onder de
knie te krijgen. Ik vind heerlijk om ze dat allemaal te leren. Dat zal ik zeker
gaan missen. Toch is het voor mij tijd om te stoppen. Nu ga ik genieten van
vrije tijd en andere leuke dingen doen. Ik ben blij dat ik weer naar musea kan, tijd heb voor
fotograferen, met vriendinnen op stap kan gaan, lekker niets doen en niets moeten. Maar ook wil ik
gaan rondtrekken door Europa. Er zijn nog heel veel plekken die ik nog of wéér wil zien. Eigenlijk heb
ik dus helemaal geen tijd meer om te werken.
Ik wens alle kinderen, collega’s en ouders, nog een heel fijne tijd op De Klipper!
Marjan

Pensioen juf Helma
Afscheid van de Klipper,
Aan het eind van dit schooljaar ga ik stoppen met werken om met prepensioen te gaan.
In 1979 ben ik begonnen op mijn eerste school in Rijswijk en toen ik zelf
kinderen kreeg, ben ik vanaf 1987 parttime gaan werken. Sinds 2010 heb ik met
veel plezier op de Klipper gewerkt, vooral in groep 1/2 en ik ben blij dat ik het
op deze prettige manier kan afsluiten.
Ik zal het werken met de kinderen zeker missen, maar ik vind het ook een goed
moment om te stoppen en meer tijd vrij te maken voor andere dingen.
Ik wil alle ouders bedanken voor de prettige samenwerking en jullie samen met
jullie kinderen nog een fijne tijd toewensen op de Klipper en
alle goeds voor de verdere toekomst!
Hartelijke groeten,
Helma de Boer

Zomerlezen
Wat heerlijk dat de zomervakantie voor de deur staat, je kan zien dat de kinderen er echt aan toe zijn
of er gewoon naar toe leven. De laatste hoofdstukken worden afgemaakt, de laatste toetsjes worden
nog afgenomen en er hoeft straks niets meer.

Maar zeker bij de jongere kinderen is het wel heel belangrijk dat zij in de zomer blijven doorlezen.
Alleen door frequent te blijven lezen, houden de kinderen hun vaardigheid op peil. We zien na de
zomer vaak een kleine dip in het technisch lezen van de kinderen. Ook de uitgevers van de methodes
weten dit en hebben speciaal voor de zomer Doe-boeken klaar gezet om de kinderen te motiveren
toch te blijven lezen en leuke opdrachtjes te maken.
Via onderstaande link kunt u een zomerboek Festival kiezen en gratis downloaden
Zomerboek Festival | basisonderwijs (malmberg.nl)

