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Agenda 
16 september                                Informatieverstrekking i.p.v. informatieavond 

24 sep    Studiedag, leerlingen vrij 

6 okt    Start kinderboekenweek 

15 okt    Afsluiting kinderboekenweek 

18 okt tot en met 22 okt Herfstvakantie 

 

Nieuws vanuit de directie 
Beste ouders en verzorgers, 

De eerste twee weken zitten er alweer op en de kinderen zijn vol enthousiasme gestart in hun 

nieuwe groep. Vriendjes en vriendinnetjes vonden elkaar na zes weken vakantie weer en er is heel 

wat afgekletst. Wij zijn trots op alle collega’s die ook dit jaar er weer voor gezorgd hebben dat we 

goed konden starten!  

In deze nieuwsbrief stellen een aantal van onze nieuwe collega’s zich aan u voor. Ook zij hebben een 

goede start gehad en we wensen hen een fijne tijd op De Klipper.  

De groepen 7 en 8 zijn deze week op kamp geweest. Zij hebben een fantastische week met elkaar 

gehad! Verder in deze nieuwsbrief leest u een korte impressie.  

Daarnaast vindt u in deze nieuwsbrief een actie van een oud-leerling. Zij gaat een fantastische 

uitdaging aan, maar heeft hier een beetje hulp bij nodig.  

En een stukje over Beleef! Sport en Cultuur. Een initiatief van gemeente Lansingerland om op een 

laagdrempelige manier sport- en cultuuractiviteiten te kunnen ontdekken. 

Wij wensen u een heel fijn weekend, 

De directie van De Klipper 



 

 

 

Informatie avond 
De informatie avond wordt, net zoals vorige jaar, in verband met Corona niet op school gehouden. In 

de week van 16 september ontvangt u van de leerkracht van uw kind informatie over het komende 

schooljaar. Mocht u na deze informatie nog vragen hebben over de inhoud van het lespakket of 

andere vragen, dan kunt u vanzelfsprekend contact opnemen met de desbetreffende leerkracht.  

 

Hulpouders gezocht! 
Op school werken we sinds een paar jaar met Bouw! Een computerprogramma waarmee 

leesproblemen bij risicolezers in groep 2 en 3 kunnen worden voorkomen. Het kind leert, de tutor 

stuurt, de computer wijst de weg. Stagiaires, ouders, grootouders en vrijwilligers kunnen tutor zijn. 

Het programma is het meest effectief wanneer er minimaal 4x per week 15 minuten geoefend wordt. 

Deels thuis en deels op school. Om dat aan alle leerlingen die het programma volgen te kunnen 

bieden hebben we extra hulp nodig! 

Het maakt niet uit op welk(e) moment(en) of hoe lang u kunt helpen, alle hulp is welkom! Het 

computerprogramma wijst zichzelf, dus na een korte instructie kunt u op uw eigen te bepalen 

momenten aan de slag. Als u interesse heeft om ons hierbij te helpen, al is het maar een half uurtje 

in de week, neemt u dan contact op met Mirjam Eernisse (m.eernisse@daltondeklipper.nl) of Yvonne 

Logtenberg (y.logtenberg@daltondeklipper.nl). 

Natuurlijk moeten we rekening houden met de maatregelen rondom Covid-19. Dit houdt in dat we 

van u vragen om ten alle tijden anderhalve meter afstand te houden van de overige volwassenen in 

de school en om de bezoekersregistratie in te vullen en de checklist te doorlopen bij binnenkomst en 

vertrek. Daarnaast kunt u natuurlijk niet komen helpen als u klachten heeft. 

Ondanks deze maatregelen hopen we dat we toch op uw hulp kunnen rekenen! 

 

Voorstel rondje van onze nieuwe collega’s 
 

Het team van de Klipper is al aardig uitgebreid en we kunnen ons voorstellen dat u het niet meer bij 

kunt houden wie er bijgekomen is. Op onze website staan alle leerkrachten bij de juiste 

groep met een foto. Hieronder stellen enkele nieuwe collega’s zich aan u voor. 

Mijn naam is Vera Vossen. Ik ben nieuw op De Klipper en was hiervoor werkzaam op 

een basisschool in Rotterdam. Ik ben 40 jaar jong, ben getrouwd en heb 2 kinderen. Ik 

woon sinds 1,5 jaar in Berkel en Rodenrijs en dat bevalt erg goed. Naast lekker eten 

ben ik altijd in voor een goed boek. 

 

 

Mijn naam is Floor, ik ben 20 jaar. 

Ik werk dit schooljaar fulltime als onderwijsassistent op De Klipper, hierbij 

ondersteun ik verschillende groepen. Ik hou van lekker eten, winkelen en op zijn tijd 

een goed boek. 
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Hoi allemaal,  

Voor vele ben ik inmiddels een bekend gezicht. Maar voor degene die mij nog niet 

kennen, stel ik mezelf nog even voor.  

Mijn naam is Aniek Bijkerk, ik ben 20 jaar. Woon in Den Haag samen met mijn 

ouders, zusje en kat Lola! 

Voor mijn opleiding als onderwijsassistent heb ik stage gelopen op de Klipper, bij 

Wanda in groep O4. Na het behalen van mijn diploma, ben ik hier komen werken. Dit 

jaar ben ik begonnen met de deeltijd Pabo, in Rotterdam.  

Verder sport ik veel in mijn vrije tijd. Ik werk als fysiofit begeleider bij de Viergang, en 

ik werk ook nog in de ijssalon in Nootdorp. 

                         Tot snel op school!  

 

Beste ouders van de Klipper, 

Aangezien veel van jullie mij nog niet kennen stel ik mijzelf graag even voor.  

Mijn naam is Madelon Klop en ik ben 25 jaar oud.  

Nadat ik in mijn eerste en laatste jaar stage heb gelopen op de Klipper, ben ik 

nu werkzaam in groep 1/2D. Buiten het werken voor de klas, ben ik te vinden 

in de sportschool.  

Ik hoop dat we er met z'n alle weer een leuk jaar van kunnen maken. Ik heb er 

in ieder geval zin in.  

 

Hallo, ik ben Monique Stolk, ik ben 43 jaar en ik heb 3 kinderen. Twee zoons van 13 

en 16 jaar en één dochter van 8 jaar. Ik ben geboren in Berkel en Rodenrijs en 

woon sinds twee jaar in het Gouden Podium. Ik ben 21 jaar geleden gestart als 

leerkracht van groep 3 op basisschool De Wilgenhoek in Berkel en Rodenrijs en na 

10 jaar ben ik overgestapt naar basisschool De Willibrord in Bergschenhoek, waar 

ik ook weer 11 jaar met veel plezier gewerkt heb.  

Na een aantal jaren groep 8 te hebben lesgegeven op de Willibrord was ik toe aan 

een nieuw avontuur en zo ben ik dit schooljaar gestart op De Klipper, waar ik nu les 

mag geven aan groep 7A. Na een fijne eerste week op school en een gezellige 

tweede week op kamp, kijk ik uit naar de rest van het schooljaar.  

 

Mijn naam is Eke Tuinstra en ik ben 22 jaar. Ik studeer deeltijd aan de pabo. 

Naast mijn studie werk ik 3 dagen op de Klipper. Mijn werkdagen zijn woensdag 

t/m vrijdag. Op de dinsdagen loop ik stage bij juf Mariska in groep 1/2B op de 

Oudelandselaan. Op de woensdag sta ik voor groep 1/2C op de 

Oudelandselaan. Op de donderdag ben ik gediplomeerd onderwijsassistente op 

de locatie Oudelandselaan voor alle kleutergroepen en op de vrijdag ben ik 

onderwijsassistente op de locatie gouden Uillaan voor alle kleutergroepen.  

 

 



 

 

 

Mijn naam is Mike Zijlmans, inmiddels 38 jaar en trotse vader van zoon Kaj van 8 jaar. 

Ik ben sinds april woonachtig in Schiedam, maar kom uit Rotterdam-Schiebroek en 

heb ook nog 3,5 jaar in Berkel en Rodenrijs gewoond. 

Mijn grootste hobby is sport en dan voornamelijk duursporten. Sinds 2003 ben ik 

fanatiek gaan hardlopen en vanaf 2004 ook ieder jaar de Rotterdam marathon en 

minimaal 1 andere marathon. Zo heb ik o.a. al in Berlijn en New York gelopen en 

droom ik van nog een aantal marathons in het buitenland. Ondertussen staat de 

teller op 36 marathons en tal van andere mooie wedstrijden. Daarnaast ben ik ook 

voetbaltrainer trainer van het team van Kaj.  

Dit schooljaar zal ik functioneren als onderwijsassistent en helpen in verschillende 

groepen. Daarnaast zal ik kinderen extra uitdagen of ondersteunen met werk. Dit kan 

zowel binnen als buiten de klas. Ik ben aanwezig op donderdag en vrijdag. 

Met vriendelijke groet, Mike Zijlmans 

Hallo, hierbij wil ik mij graag voorstellen.  

Ik ben Sho-hein Man. Ik werk sinds afgelopen januari bij De Klipper. Dit 

schooljaar ben ik, samen met Claire Peeters, de leerkracht voor groep 3C op de 

Gouden Uillaan. In december 2020 heb ik mijn Pabo opleiding afgerond. Eerder 

ben ik werkzaam geweest als marketeer en life-coach. Ik woon met mijn man 

en 2 zonen in Berkel en Rodenrijs. Onze zonen van 13 en 15 jaar hebben hun 

basisschooltijd op de Klipper doorlopen. 

Het onderwijzen en begeleiden van kinderen is een hele mooie uitdaging, dat 

mij veel plezier en energie geeft. De filosofie van de Klipper en het Dalton 

onderwijs sluit goed aan wat ik belangrijk vind binnen het onderwijs; dat 

kinderen leren hun zelfstandigheid te vergroten, samen te werken en te reflecteren in een fijne en 

gezellige omgeving. Tot ziens op school, hartelijke groet, Sho-hein 

 

Hallo allemaal, 

Mijn naam is Sandra van Beelen (40 jaar) en ik woon samen met mijn man, zoon 

en twee hondjes in Zoetermeer. Ik zal per 1 augustus het team van De Klipper 

komen versterken. In het nieuwe schooljaar zal ik  2 dagen als leerkracht voor 

groep 1/2B staan. Hiervoor was ik werkzaam op een basisschool in Zoetermeer als 

leerkracht voor groep 3-4. Ik verheug me erop om kennis te maken met de school, 

de kinderen, het team en natuurlijk met de ouders. Ik heb er heel veel zin in en we 

gaan er een leuk jaar van maken! 

 

Kamp 
Vandaag zijn de leerlingen van groep 7 en 8 terug gekomen van hun kampweek. Blije en vermoeide 

koppies kwamen de bussen uit, maar ook barstensvol verhalen. Wat hebben de kinderen genoten en 

wat zijn zij verwend met het hele mooie weer! 

De kinderen hebben naar hartenlust buiten in de het bos kunnen spelen, hutten bouwen, voetballen 

of gewoon lezen en spelletjes doen. En toen het zo warm was van de week hebben ze heerlijk met 



 

 

water gespeeld. Op donderdag zijn we met de beide locaties naar Toverland geweest en de hele dag 

in de achtbanen, Splash of gewoon bij de vijver gespeeld.  

En alsof het al niet genoeg was, werd in de avond natuurlijk de bonte avond nog gevierd. Kortom de 

kinderen hebben heel veel gedaan en wij kijken met veel plezier terug op een geslaagd kamp! Ook 

zijn er veel foto’s gemaakt die met de ouders van de kinderen uit groep 7 en 8 al tijdens kamp zijn 

gedeeld. 

 

Oud-leerling Roos zoekt het ruime sop op! 
Hallo ouders van de Klipper, 

Ik ben Roos van Schoonhoven, ik ben 15 jaar en ik heb 8 jaar op De Klipper gezeten.  Nu zit ik in de 
vierde klas op het Erasmiaans gymnasium. Vanaf oktober ga ik mee met School at Sea. Het is al 
jarenlang mijn droom om hieraan mee te doen. School at Sea is een 
talentenontwikkelingsprogramma voor jongeren van 15 tot 17 jaar. Ik ga een half jaar de wereld over 
zeilen. Aan boord leren we zeilen en moeten we ook ons schoolwerk bijhouden zodat we in april 
weer gewoon in de klas mee kunnen doen. Onderweg leren we hoe we onze schoolvakken in de 
praktijk kunnen brengen, leren we Spaans en maken we excursies om kennis te maken met andere 
culturen en hun geschiedenis. Ook hebben we ontmoetingen met andere middelbare scholieren en 
doen we vrijwilligerswerk. Persoonlijk vind ik het ook belangrijk dat we door het zeilen het milieu niet 
extra belasten. 

Op mijn site www.rosasodyzee.wordpress.com en op die van School at Sea www.schoolatsea.com 
staat meer informatie.  

Op dit moment zit ik in de voorbereidingsfase van het project. Daarbij is het de bedoeling dat ik zelf, 
door middel van fondsenwerving, de benodigde €25.000 bij elkaar spaar. Ik heb met bijdragen van 
familie, vrienden en bedrijven, het verkopen van brownies en blondies, het organiseren van een 
online bingo en een studiebeurs al zo’n 15.000 euro bij elkaar gekregen. Hier ben ik heel erg blij mee, 
maar ik ben er nog niet. 

Ik zou jullie willen vragen of jullie mij nog een stukje op weg wil helpen. Dit kan zakelijk of privé. Als u 
mij privé wilt sponsoren kan dat via de tikkie code op mijn site. Voor zakelijke sponsoring kan ik een 
zakelijke factuur sturen die aftrekbaar is. Daar staat uiteraard een tegenprestatie tegenover.  

De Plus koelhuis in Bergschenhoek heeft een spaaractie voor clubs en goede doelen. Als je daar vanaf 
10 euro aan boodschappen doet krijg je punten die je op een goed doel naar keuze kan inzetten. Ik 
doe hier ook aan mee! Dus als u daar uw boodschappen doet kunt u mijn doel gratis steunen.  

Heel erg bedankt alvast! 

Met vriendelijke groeten, 

Roos van Schoonhoven  

 

 

 

 

 

http://www.rosasodyzee.wordpress.com/
http://www.schoolatsea.com/


 

 

Beleef! Sport en cultuur en kom gratis in beweging.  
In samenwerking met de gemeente heeft Lansingerland Beweegt 

Beleef! Sport en Cultuur in het leven geroepen om de jeugd t/m 18 

jaar op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met 

verschillende sport- en cultuuractiviteiten. Door verschillende sport- 

en cultuuraanbieders uit Lansingerland worden er gratis proeflessen 

aangeboden. Wij vinden het namelijk belangrijk dat iedereen zijn 

talent kan ontdekken en verder kan ontwikkelen.  

Hoe gaat Beleef! in zijn werk? 

1. Ga naar: https://www.lansingerlandbeweegt.nl/beleef-sport-

cultuur/  

2. Kies een leuke sport- of cultuuractiviteit uit de onderstaande 

lijst met de verschillende deelnemende aanbieders. 

3. Om een GRATIS proefles aan te vragen klik je op de button ‘Aanmelden voor kennismaking’ 

onderaan de tekst. 

4. Vul het aanmeldformulier en klik op ‘Verzenden’. 

5. Na aanmelding ontvang je ter bevestiging jouw ingevulde gegevens in je mailbox. De 

desbetreffende sport- of cultuuraanbieder krijgt ook bericht van jouw aanmelding en neemt 

contact met je op om de gratis proefles in te plannen. 

Heel veel plezier gewenst! 
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