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Agenda 
30 aug    Start van het nieuwe schooljaar  

6 sep t/m 10 sep  Kamp groepen 7/8 

24 sep    Studiedag, leerlingen vrij 

 

Nieuws vanuit de directie 
Beste ouders en verzorgers, 

Na 6 weken vakantie staan wij weer te trappelen om a.s. maandag te mogen beginnen! We hopen 

natuurlijk dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad en lekker uitgerust zijn om er met z’n allen een 

mooi schooljaar van te maken. 

Afgelopen week zijn wij hard bezig geweest om de school weer klaar te maken voor het komende 

schooljaar. Zo is het meubilair wat in de laatste week voor de vakantie is opgehaald voor Aruba, 

inmiddels vervangen voor nieuw meubilair. Dit nieuwe meubilair zorgt voor een rustige uitstraling 

binnen de school en is zo gemaakt dat leerlingen optimaal kunnen samenwerken met elkaar. 

In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de laatste stand van zaken rondom Covid-19 

maatregelen. Daarnaast in deze nieuwsbrief de nieuwe verdeling van de intern begeleiding op De 

Klipper, nieuwe Chromebooks en koptelefoons, nieuwe collega’s en de lokalenwisseling op de 

Oudelandselaan. 

In de bijlagen vindt u de documenten horende bij de Covid-19 maatregelen en een brief vanuit de 

gemeente omtrent de verkeerssituatie rondom Berkel centrum voor de ouders van locatie 

Oudelandselaan. 

De directie van De Klipper  



 

 

 

Start schooljaar 2021-2022 en Corona 
Het nieuwe schooljaar gaat van start en voor het basisonderwijs gelden nog beperkingen op het 

gebied van Corona. Om het voor zoveel mogelijk mensen veilig en duidelijk te houden hanteren we 

op De Klipper het protocol van 18 augustus 2021. Deze vindt u samen met de nieuwste beslisboom 

als bijlage bij deze nieuwsbrief. In het kort nog de belangrijkste maatregelen op een rij: 

- Alle hygiëne maatregelen blijven van kracht en ook de ventilatie is zo optimaal mogelijk op 

beide locaties ingesteld; 

- De belangrijkste regel in het protocol is de 1.5 meter afstand tussen volwassenen. Om die 

reden blijven we de regel hanteren dat ouders welkom zijn op school als er een afspraak 

gemaakt is. 

- We trekken wel voor alle groepen de schooltijden weer gelijk. Concreet ziet het rooster er 

dan als volgt uit:  

8.20 uur Schooldeur open 

8.30 uur Start lestijd 

14.30 uur en  
woensdag om 12.00uur 

Alle groepen uit 

- Kinderen komen zelfstandig het schoolgebouw binnen, vanuit school zijn er collega's die de 

kinderen eventueel begeleiden naar de eigen groep. 

Binnen en buitenkomst leerlingen op Locatie Oudelandselaan:  

• Groepen 1 t/m 6 maken gebruik van de hoofdingang,  

• Groepen 7 t/m 8 maken gebruik van de ingang tussen De Klipper en de PJF. 

Binnen en buitenkomst leerlingen op Locatie Gouden Uillaan:  

• Groepen 1 t/m 4 maken gebruik van de achteringang op het kleuterplein, met 

uitzondering van groep 1/2F. Zij maken gebruik van de ingang bij de kinderopvang.  

• Groepen 6 t/m 8 maken gebruik van de hoofdingang aan de voorkant. 

 

- De groepsleerkrachten nemen contact op met de ouders van nieuwe leerlingen. Met hen 

wordt een aparte afspraak ingepland en er wordt voor deze ouders een uitzondering 

gemaakt bij de eerste schooldag van hun kind. 

- De hulp van ouders onder schooltijd is wel mogelijk omdat we dan praten over een beperkt 

aantal ouders in school en er dan we l1,5 meter afstand gewaarborgd kan worden. 

Zodra er meer mogelijk is en het protocol ruimte geeft voor versoepelingen zullen we deze als school 

doorvoeren. 

Informatieavond 
In verband met Covid-19 zal ook dit jaar de informatieavond niet middels een fysieke bijeenkomst 

plaatsvinden. U ontvangt vanuit school op een later tijdstip hierover meer informatie. 

 

 

 



 

 

Nieuwe verdeling Intern begeleiders  
De intern begeleider (IB-er) organiseert, coördineert en bewaakt de zorg voor de leerlingen en houdt 

de leeropbrengsten van de kinderen in het oog. Zij is de spreekwoordelijke spin in het web wat 

betreft de zorg die de school biedt aan kinderen met verschillende ontwikkelingsniveaus en 

ondersteuningsbehoeftes.  

 

De intern begeleider houdt het overzicht over het leerlingvolgsysteem en de (digitale) dossiers. Ze 

heeft regelmatig groeps- en leerlingbesprekingen met leerkrachten, bezoekt de groepen en voert 

observaties uit. Daarnaast ondersteunt de IB-er de leerkrachten bij het signaleren, analyseren en 

hulp bieden bij problemen. Ook kan een IB-er leerkrachten coachen die daar behoefte aan hebben.  

  

Leerlingen met leerproblemen, leerachterstanden (of juist een voorsprong) en/of met sociaal-

emotionele problemen krijgen extra ondersteuning van de leerkracht. Soms heeft een leerling meer 

zorg nodig. In dat geval kijken de leerkracht en IB samen naar de behoeften en mogelijkheden van 

het kind en proberen we in overleg met u als ouders de zorg voor uw kind zo goed mogelijk te 

organiseren.  

 

Een intern begeleider onderhoudt contacten met allerlei zorginstanties zoals bijvoorbeeld het CJG, 

GGZ, schoolmaatschappelijk werk, het samenwerkingsverband PPO Delflanden, ambulant 

begeleiders, logopedie enz. Daarnaast bezoekt zij regelmatig "IB-netwerk" bijeenkomsten van het 

samenwerkingsverband PPO Delflanden. Tijdens deze bijeenkomsten wordt allerlei informatie en 

kennis uitgewisseld tussen IB'ers van alle scholen uit Lansingerland, Pijnacker, Nootdorp en Delft. 

Ook is er regelmatig een IB-cluster bijeenkomst van alle openbare scholen in Lansingerland. In dit 

overleg wisselt men kennis met elkaar uit over vragen met betrekking tot leerlingenzorg.  

 

Door de grootte van De Klipper hebben wij besloten om de intern begeleiding uit te bereiden. 

Hierdoor komen wij tot de volgende verdeling van de intern begeleiding voor komend schooljaar: 

 

Eefje Blok is als intern begeleider gekoppeld aan de groepen 1 en 2 op beide locatie. 

Werkdagen: maandag, dinsdagochtend, donderdag en vrijdag 

Bereikbaar op: ib.eefje@daltondeklipper.nl . 

 

Anne Marie van Herwaarden is als intern begeleider gekoppeld aan de groepen 3 t/m 8 van de 

Oudelandselaan en de groepen 7 en 8 van de Gouden Uillaan  

Werkdagen: maandag t/m vrijdag 

Bereikbaar op: ib.annemarie@daltondeklipper.nl  

 

Mariska Noordtzij en Angela van Geldorp-Meijer zijn als intern begeleiders gekoppeld aan de 

groepen 3 t/m 6 van de Gouden Uillaan. Zij zullen zich op een later tijdstip aan u voorstellen. 

Mariska  

Werkdagen als IB’er op maandag en donderdag 

Bereikbaar op: ib.mariska@daltondeklipper.nl 

Angela  

Werkdagen als IB’er op maandag en vrijdag 

Bereikbaar op ib.angela@daltondeklipper.nl  

 

De 'oude' mailadressen ib.onderbouw@daltondeklipper.nl en ib.bovenbouw@daltondeklipper.nl 

komen hiermee te vervallen. 
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Lokalenwissel kleutergroepen OL 
Op onze locatie Oudelandselaan zijn de kleutergroepen O1/2A en O1/2C qua lokalenlocatie 

gewisseld. In het lokaal waar vorig jaar juf Monique en juf Conny met groep O1/2A zit dit jaar 

meester Tinne en juf Eke met groep O1/2C. In het lokaal vorig jaar van meester Tinne, zitten nu juf 

Monique en juf Conny met O1/2A. Bij binnenkomst zullen de leraren de kinderen opvangen en ze 

naar de goede klassen begeleiden. 

 

Nieuwe collega’s 
Met het vertrek van collega’s en de komst van een nieuwe groep mogen we ook dit jaar weer nieuwe 

collega’s welkom op De Klipper: juf Jacqueline Venema (U1/2E), juf Sandra van Beelen (U1/2B), Juf 

Monique Stolk (U7A), juf Eke Tuinstra (O1/2C) en juf Vera Vossen (O5A). Bij de gym zullen meester 

Lucas en juf Malinka ook gymlessen gaan verzorgen zodat alle groepen gym kunnen krijgen! 

Daarnaast zullen het komende jaar verschillende onderwijsassistenten werkzaam zijn op De Klipper 

om ons te ondersteunen in het geven van goed onderwijs. Wij heten juf Aniek, juf Floor, juf Saskia, 

juf Eke, meester Jesse en meester Mike van harte welkom op De Klipper!  Zij zullen zich op een later 

tijdstip via de nieuwsbrief aan u voorstellen 

Ook mogen we drie leraren weer terug welkom heten op De Klipper: juf Claudine Wongsonadi (U4A), 

juf Martine de Wildt (U1/2B) en juf Desiree Heller (O4) zullen komend jaar weer werkzaak zijn op De 

Klipper! 

 

Koptelefoons/ oortjes 
Sinds vorig jaar zijn wij begonnen met de aanschaf van nieuwe devices voor de groepen 3 t/m 8. Ook 

in de vakantie zijn er maar liefst 270 nieuwe devices geleverd voor gebruik in de klas. Hierbij worden 

de devices in de klas ingezet voor ondersteuning, verdieping en verrijking van de lesstof. 

Om een goede hygiëne te kunnen verantwoorden vragen wij u om uw kind zijn eigen setje 

oordopjes/ koptelefoon mee te geven. Zo kan ieder kind zijn eigen setje gebruiken wat wel zo 

hygiënisch is.  

 

 


