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Agenda
6 okt
15 okt
18 okt tot en met 22 okt
Vanaf 25 oktober

Start kinderboekenweek
Afsluiting kinderboekenweek
Herfstvakantie
Herfstgesprekken

Nieuws vanuit de directie
Beste ouders en verzorgers,
Het schooljaar is nog zo jong, maar iedereen is op volle gang aan de slag gegaan. Overal ploppen
mooie kunstwerken aan de muren, gitaar muziek klinkt door de gangen en overal zijn collega’s bezig
om onze leerlingen verder te helpen met lezen en rekenen. Vandaag hebben we een studiedag
achter de rug, waarbij goed gekeken is naar de ontwikkelingen van de kinderen binnen onze school.
In een aparte brief krijgt u hier meer informatie over. Ook is er een filmploeg van omroep Max op
school geweest voor een rapportage van een van onze leerlingen en worden er leuke clinics
georganiseerd.
In deze nieuwsbrief kunt u lezen over de nieuwe schoolapp die we gaan gebruiken, de crowdfunding
voor Juf Kelsey en niet te vergeten de Kinderboekenweek!
Wij wensen u veel lees plezier en een heel fijn weekend!
De directie van De Klipper

De Basisschool App
Op De Klipper vinden wij communicatie belangrijk. Communicatie met de kinderen, de leerkrachten
onderling en uiteraard ook met u als ouders/verzorgers. Om deze reden hebben wij een app (De
Basisschool App) aangeschaft die we gaan inzetten als een nieuw communicatiemiddel.
Deze app heeft meerdere functies, maar zal als eerste gebruikt worden als vervanging van Klasbord.
Hierbij sturen wij via de app foto’s en berichten vanuit de klas. Voor de ouders en verzorgers van de
groepen 7 en 8 is deze app al gebruikt om foto’s te delen van kamp. Nu zullen de andere groepen er
ook gebruik van gaan maken.
We starten dus met het gebruik van het Klassenboek-gedeelte om foto's en filmpjes met u te delen
binnen een veilige omgeving. De andere functies die de app bevat gaan we later dit schooljaar
gebruiken. Zo zullen we bijvoorbeeld ook de nieuwsbrief en andere informatie via deze app gaan
delen en is er de optie om gemakkelijk rapportgesprekken in te plannen. Wanneer deze functies in
gebruik worden genomen, zullen we dat met u communiceren. In de bijlagen kunt u vinden hoe de
app te downloaden en te installeren is.
Let op!
De mogelijkheid bestaat dat u als (nieuwe) ouder geen inlog kunt aanvragen op basis van de
geboortedatum en laatste cijfers BSN nummer van uw kind. Helaas werkt de koppeling tussen ons
leerlingvolgsysteem en de app nog net niet helemaal perfect, daar wordt aan gewerkt!
Heeft u vragen over de app?
T.Lek@daltondeklipper.nl

Kinderboekenweek 2021
Van 6 oktober t/m 15 oktober is het weer zover: de Kinderboekenweek. Dit jaar met het thema
‘Worden wat je wil’. Het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt, goed bent in rekenen of
juist in tekenen, vier jaar oud bent of al tien jaar, ieder kind kan worden waar het van droomt.
Beroepen als astronaut, dokter of kok… kinderen spelen vaak na wat ze willen worden. Kinderboeken
zijn een mooie bron om over beroepen na te denken of te fantaseren. Tijdens de Kinderboekenweek
2021 kun je alles worden wat je wil en alvast dromen over later!
Natuurlijk gaan we op De Klipper tijdens de Kinderboekenweek extra tijd besteden aan lezen en
werken rond dit thema. Daarnaast kunnen de kinderen meedoen aan een speciale wedstrijd rond de
Kinderboekenweek: voor de groepen 1 t/m 4 is dat een tekenwedstrijd en de groepen 5 t/m 8 mogen
een mooi verhaal schrijven rond het thema Beroepen. Veel succes allemaal!
Dit jaar zal er nog geen boekenmarkt plaatsvinden op school. Wel maken de kinderen in de klas
kennis met boeken rond het thema. Bij boekhandel Van Atten kunt u ook weer kinderboeken kopen.
De kinderen krijgen daarvoor een briefje mee naar huis. Wanneer u daarmee een kinderboek koopt
bij Van Atten tijdens de Kinderboekenweek, gaat 20% van de opbrengst van het gekochte kinderboek
naar De Klipper. Van de opbrengst kunnen wij weer mooie boeken voor de schoolbibliotheek
aanschaffen.
Natuurlijk ontvangt u in deze periode ook het gratis Kinderboekenweekgeschenk bij aankoop van een
kinderboek: ‘Tiril en de toverdrank’ van Bette Westera. Wij wensen u en uw kind veel leesplezier!

Kung Fu
Vanaf 27 september starten er Kungfuclinics in school. Alle groepen krijgen een gave Kung Fu les
door CMAH Kung Fu Lansingerland. In de week van 27 september zullen alle kleuters een les krijgen
en in de week van 4 oktober alle groepen 3 t/m 8.
Uw kind krijgt na de les een folder mee, zodat u thuis alles nog rustig kan nalezen!'

Crowdfunding juf Kelsey gelukt!
Voor de zomervakantie hebben onze collega’s voor Juf Kelsey een crowdfundingsactie opgestart. Juf
Kelsey heeft reuma en hierdoor heeft zij beperkingen waardoor het voor juf Kelsey steeds lastiger
wordt om in een handgeschakelde auto te rijden. Om toch nog overal zelfstandig naar toe te kunnen
was een nieuwe auto van belang.
De collega’s van de Klipper wilden hier een handje te helpen. Zij
richtte een crowdfunding op voor deze nieuwe auto. Met behulp
van collega’s, vrienden familie, het nieuws (klik hier voor het
leuke nieuwsbericht) en onbekenden is het bedrag in zeer korte
tijd gehaald.
Dolgelukkig rijdt juf Kelsey nu rond in haar tweedehands
Volkswagen Tiguan. Wij wensen juf Kelsey veel plezier in haar
nieuwe auto!

Omroep Max op de Gouden Uillaan
In een kleutergroep op de Gouden Uillaan zit een leerling met een spierziekte. Voor hem zijn een
aantal aanpassingen gedaan zodat hij gewoon bij ons op school onderwijs kan volgen. In het kader
van het 65 jarig bestaan van het prinses Beatrix spierfonds is omroep Max deze week op De Klipper
geweest om een mooi portret van deze leerling te maken. Wij zijn heel nieuwsgierig hoe het na een
dag filmen een mooie documentaire is geworden.
Op 11 oktober 2021, om 21:25 wordt het uitgezonden bij omroep Max op NPO 1.

Centrum voor jeugd en gezin
Hierbij willen wij u attenderen op het komende cursusaanbod van het centrum voor jeugd en gezin.
•
•
•
•
•
•

Emoties de baas (voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar),startdatum 4 oktober 2021
Sociale vaardigheid/Theater Vlammen (voor kinderen van groep 4 t/m 8), startdatum 4
oktober 2021
Omgaan met pubers (voor ouders van pubers tussen 11 en 15 jaar) startdatum
11 oktober 2021
Bibbers de baas (voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar)startdatum 12 oktober 2021
Bikkel Lab (voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar)startdatum 13 oktober 2021
Speels en positief opvoeden (voor ouders van kinderen van 3 tot 10 jaar) startdatum
22 november 2021

Dit is het cursusaanbod van oktober en november. In de loop van het jaar komt er meer aanbod.
Heeft u interesse? U kunt zich opgeven via de site van het centrum voor jeugd en gezin Lansingerland
en/of u kunt contact opnemen met pedagoog Charlotte Vermerris 06-40715256. Zij kan u adviseren
wat de best passende training is.

