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Agenda
4 november
9 en 10 november
19 november
22 november
23 november
26 november

Open podium
Voorleeswedstrijd
Crea
Studiedag, alle leerlingen zijn vrij
Studiedag, alle leerlingen zijn vrij
Crea

Nieuws vanuit de directie
Beste ouders en verzorgers,
Hopelijk heeft u met het gezin genoten van een fijne vakantie. Na de herfstvakantie worden de
dagen korter en dat is een voorbode op weer een gezellige tijd. Zo komt hopelijk Sinterklaas ook dit
jaar weer De Klipper bezoeken en gaan we gezellig met elkaar Kerst vieren. De komende weken
hebben we nog de voorleeswedstrijd en het open podium waar kinderen hun talenten kunnen laten
zien. Na schooltijd starten we met de technieklessen van Mad Science en de typecursus.
Naast al deze gezelligheid geven de donkere dagen ook dingen om over na te denken. Daarom graag
uw aandacht voor het volgende:
Als uw kind op de fiets naar school komt is het goed om te controleren of de verlichting goed werkt.
Ook bij het wandelen naar school is het goed om even stil te staan of uw kind goed zichtbaar is in het
verkeer.
En dan wil ik een groot beroep doen op alle ouders die hun kind(eren) met de auto naar school
brengen. Ik begrijp dat u uw auto zo dicht mogelijk bij school wil parkeren maar dit gaat niet lukken.
Daarom wil ik u vragen om in het belang van de veiligheid van alle kinderen uw verantwoordelijkheid
te nemen. Op beide locaties is bij het winkelcentrum een groot parkeerterrein waar u veilig kunt
parkeren en in beide gevallen is het nog geen 2 minuten lopen naar school.
Met elkaar dragen we zorg voor de veiligheid van alle leerlingen op De Klipper.
Alvast bedankt voor uw begrip en medewerking.
De directie van De Klipper.

Stagiaires
Sinds twee jaar werken een drietal scholen, waaronder De Klipper, van onze stichting Scholengroep
Holland samen met de Pedagogische Academie basisonderwijs (Pabo) afdeling van Hogeschool
Rotterdam.
Deze samenwerking betreft het samen opleiden van nieuwe leerkrachten. Wij merken ook dat het in
deze tijden heel moeilijk is om goede leerkrachten te vinden om de klassen te bemannen, en dat het
van maatschappelijk belang is om het beroep op de kaart te zetten en goed opgeleide en ingewerkte
leerkrachten af te leveren. Het goed inwerken van lerende leerkrachten kan alleen binnen een school
en daarom zijn er op De Klipper veel stagiaires aan de slag. Samen met de vaste leerkracht leren zij
orde houden, lesgeven, omgaan met kleine en grote problemen bij de kinderen. Zij leren over de
verschillen tussen kinderen, culturele achtergronden en gedrag. Maar ook leren zij om gesprekken te
voeren met kinderen, ouders en collega’s.
Het grote verschil tussen De Klipper en andere basisscholen, die ook stagiaires
hebben werken, is dat er op De Klipper een schoolopleider aanwezig is. Deze
schoolopleider zorgt voor nauw contact met de stagiaires, de leerkrachten en de
instituutopleider van de Hogeschool Rotterdam. Samen wordt er gewerkt aan een
leerweg die aansluit bij de visie van De Klipper en de Pabo, waardoor stagiaires
nog beter voorbereid en opgeleid zijn als zij straks gaan starten als leerkrachten.
Uiteindelijk hebben de kinderen, ouders en collega’s daar profijt van.
De Klipper heeft daarnaast al een aantal jaren een samenwerkingsverband met het
ROC Mondriaan in Den Haag. Dit betekent dat ook een aantal studenten van het mboonderwijsassistenten een stageplek op De Klipper hebben. Deze studenten worden begeleid door de
leerkrachten en leren zo in de praktijk wat het vak inhoudt.
Ook deze stagiaires worden begeleid door onze schoolopleider en is er nauw contact met de
mentoren van het ROC Mondriaan. Een aantal studenten die hier de afgelopen jaren stage hebben
gelopen zijn inmiddels werkzaam bij ons op De Klipper. Wij zijn heel blij maar ook best trots op deze
ontwikkeling.
Mocht u zelf of iemand kennen die interesse heeft om in het onderwijs aan de slag te gaan. Laat het
ons dan gerust weten we zijn altijd op zoek naar nieuwe mensen die het onderwijs willen versterken!

Fotoshoot
Het Roc Mondriaan heeft deze week, ten behoeve van hun eigen
reclamemateriaal en website een fotoshoot gehouden met één van onze
studenten en een aantal kinderen van groep 3C. Hier was geen sprake van
een paar kiekjes, maar werden een aantal kinderen uit 3C ineens enorme
fotomodellen!!
Met een echte beroepsfotograaf werden de glimlachen vastgelegd. We
zagen onze modelsterretjes hun uiterste best doen om te stralen. En dat
deden ze heel professioneel. Wij zijn dan ook best nieuwsgierig naar het
eindresultaat.

Voorleeswedstrijd
Vanaf deze week zijn de kinderen van de groepen 5 en 6 en de groepen 7 en 8 druk aan het oefenen
met voorlezen om hun klas te vertegenwoordigen bij de voorleeswedstrijd. Samen met de juf of
meester kiezen de kinderen, de beste, grappigste of leukste voorlezer.
De kinderen die gekozen zijn zullen op 9 en 10 november tegen elkaar strijden voor een echte jury.
Voor de winnaars liggen er een leuk prijsje klaar en de winnaar van de groepen 7 en 8 mag door naar
de voorleeswedstrijd van Lansingerland, de voorrondes voor de regionale en landelijke
voorleeswedstrijd!

Kinderboekenweek
In de periode voor de herfstvakantie stond de school in het teken van de Kinderboekenweek. Met
lezen, zingen, dansen, tekenen en andere leuke manieren zijn de kinderen druk bezig geweest met
het thema ‘Worden wat je wil’. Hieronder een aantal mooie schilderijen die door de kinderen van
groep O7A zijn gemaakt. De opdracht luidde maak met plakkaatverf een tekening van je
droomberoep! Wat ons betreft zouden ze ook als kunstenaars aan de slag kunnen! Wat een
kunstwerken!

