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Agenda 
17 december    Kerstlunch 

24 december    alle kinderen zijn vrij 

27 december   start kerstvakantie 

10 januari    eerste schooldag 

17 januari   start periode afname Cito 

 

 

Nieuws vanuit de directie 
Beste ouders en verzorgers, 
 
Sinterklaas is het land nog niet uit of de kerstversiering hangt alweer op school. En daarbij gelijk de 
vraag hoe gaan we de Kerst vieren op school.  
Nu heeft u hier al een mail over ontvangen met de veranderingen op het programma. Vanuit deze 
plek wil ik zowel collega's als de ouderraad bedanken voor de inzet en de flexibiliteit. 
Want even het programma omgooien klinkt makkelijk maar vraagt aanpassingsvermogen van het 
team en de ouderraad om even een andere invulling te bedenken. En dat is dankzij de goede 
samenwerking gelukt.  
Waarbij zowel de ouderraad als school ook financieel de activiteiten ondersteunen zodat de kinderen 
op De Klipper met elkaar een gezellig kerstfeest kunnen hebben op school. Ik wens dan ook iedereen 
fijne dagen en veel gezelligheid toe! 
 
Groeten, 

De directie 

 

 



 

 

 

Lerarentekort, thuisonderwijs ... 
Ook op De Klipper ontkomen we niet aan thuisonderwijs en groepen naar huis sturen. Deels komt dit 
voort uit de maatregelen rondom corona en groepen die in quarantaine moeten. Maar ook deels uit 
het feit dat een leerkracht ziek is of zelf in quarantaine moet en hierdoor niet voor de groep kan en 
er geen vervanging is. 
 
Natuurlijk proberen we dit als team zoveel mogelijk te beperken maar helaas lukt dit niet voor 
100%. Het is steeds weer de keuze die we moeten maken, of we zetten we een collega voor de groep 
en daardoor vervalt de ondersteuning die zo hard nodig is, of gaat de ondersteuning door maar 
sturen we een groep naar huis. Dit is telkens weer een afweging die we maken met elkaar in het 
belang van onze leerlingen. 
 
Het doet dan goed als ik de mail open en ik lees mails van ouders waarin ze het team een hart onder 
de riem willen steken of bedanken dat het weer gelukt is om een invaller te regelen voor de groep. 
Dit signaal wordt ook door het bestuur gezien en in de bijlage kunt u de ouderbrief lezen van onze 
bestuurder. 
 

Coronasubsidie 
In de media is veel te lezen over de gelden die naar het onderwijs gaan voor opgelopen 
achterstanden door lesuitval i.v.m. corona. Binnenkort ontvangt u meer informatie vanuit school 
over het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Naast het NPO hebben we als school ook andere 
subsidies aangevraagd. Nog voordat er sprake was van de NPO gelden konden scholen aanspraak 
doen op de ‘Inhaal corona achterstanden subsidie’. Deze subsidie is vanuit de intern begeleiders 
aangevraagd en heeft De Klipper ruim €130.000,- subsidie toegekend gekregen. 
 
Dit geld is op veel manieren ingezet op school. Er zijn hiervoor externe remedial teachers ingehuurd 
en extra onderwijsassistenten aangetrokken om met kinderen in kleine groepjes te werken en zo 
achterstanden weg te werken.  
Ook zijn een aantal collega's bezig met de cursus ‘Met Sprongen Vooruit’. Dit is een programma met 
uitdagende materialen voor rekenen in het basisonderwijs, welke we al eerder hadden aangeschaft. 
Zij kunnen hiermee nog beter deze materialen inzetten in de groep of in kleine groepjes. 
Daarnaast is er geld per groep beschikbaar gesteld om materialen aan te schaffen die ondersteunend 
zijn aan het onderwijs waardoor kinderen middels een verrijkte leeromgeving extra kunnen oefenen 
op school en zodoende achterstanden weggewerkt kunnen worden.  
 
Nu lees ik 4 keer het woord achterstanden in bovenstaande tekst. Dit komt omdat we in de 
verantwoording duidelijk moeten laten zien wat we hebben gedaan aan de achterstanden. Op De 
Klipper praten we liever over leervertraging bij kinderen. Het klopt, thuisonderwijs of onderwijs op 
afstand en alles wat daarmee samenhangt is niet bevorderlijk voor de ontwikkeling van uw kinderen. 
Maar gelukkig zijn kinderen ook heel flexibel en van nature leergierig zodat zij hun leervertraging 
inhalen. En dat zien we ook nu op school gebeuren. Want leren is een werkwoord wat je niet alleen 
thuis doet maar juist als je samen bent en samenwerkt, en daar is school natuurlijk de uitgelezen plek 
voor. 
 

Besteding vanuit de werkdrukmiddelen 
Sinds een paar jaar krijgt het team ieder jaar een toegekend budget om te besteden aan het 

verminderen van de werkdruk van leraren. Hiervoor maken zij ieder jaar een plan dat gedurende het 



 

 

jaar wordt uitgevoerd. Zo krijgen de kinderen in de middenbouw les van een vakdocent muziek en 

krijgen de kleutergroepen gym van een vakdocent bewegingsonderwijs.  

Afgelopen jaar hebben we door Corona ons plan echter niet geheel kunnen uitvoeren. Hierdoor heeft 

het team besloten om het overgebleven budget te besteden aan extra materialen. Zo is er een 

creatieve methode aangeschaft waarbij leraren ideeën kunnen opdoen voor lessen handvaardigheid, 

tekenen en drama; worden er momenteel nieuwe muziekinstrumenten aangeschaft en zijn er op 

beide locaties materialen voor techniek aangeschaft. Deze bestaan uit een gereedschapskar vol met 

gereedschap, dozen Lego Spike Educational waarmee kinderen 

kunnen leren programmeren, een set Challengekaarten van S.T.E.A.M 

waarmee techniek opdrachten kunnen worden gegeven en komen er 

nog Micro:Bits (hierop zit een lange levertijd). Deze kleine mini-

computertjes hebben verschillende functies waarmee de kinderen 

door middel van een Chromebook of laptop de computer kunnen 

programmeren. 

Wij zijn erg blij met de materialen en de mogelijkheden die dit biedt 

voor de kinderen! 

 

Loos alarm 
Donderdag 9 december ging op locatie Oudelandselaan het brandalarm ineens af. Dit was geen 

geplande oefening en betekende dat wij zo snel mogelijk het gebouw moesten ontruimen. De 

kinderen moesten naar buiten en de BHV’ers moesten controleren of er niemand achter gebleven 

was.  

Gelukkig oefenen we jaarlijks het ontruimen van de school waardoor alle kinderen en de 

leerkrachten snel en netjes hun weg naar buiten wisten te vinden. Het duurde best nog wel lang 

voordat we naar weer binnen konden, omdat we nog niet wisten waarom het alarm af was gegaan.  

Wat bleek; een handmelder (brandmelder) bij de andere basisschool was afgegaan! Er was dus 

gelukkig niets aan de hand en konden de lessen weer doorgaan.   

 

Sinterklaas 
Op 3 december hebben we met de hele school het Sinterklaasfeest gevierd. De Sint is dit jaar met 

een helikopter gebracht. Helaas stonden we met alle kinderen op de verkeerde plek te kijken en 

hebben we de helikopter gemist maar we hebben hem wel gehoord! 

Sinterklaas was heel blij dat hij alle lieve kinderen weer kon zien en er werd uit volle borst gezongen 

en gevierd dat Sint op school was.  

Vanaf groep 5 hebben de kinderen surprises voor elkaar gemaakt en daar hebben ze echt heel erg 

goed hun best voor gedaan! Hieronder een kleine greep uit de creaties en de Sint viering. 



 

 

 

 

 

 

 

Spreekuur Samen Doen Lansingerland 
Zoals u in de kerst-nieuwsbrief van afgelopen maandag heeft kunnen lezen, is kerst voor 
velen een tijd van gezelligheid, cadeautjes, eten, en waarderen wat we hebben. Helaas 
weten we allemaal dat niet iedereen het even goed heeft, ook niet in Lansingerland. 
Er zijn verschillende organisaties in de regio die een steentje bij proberen te dragen voor 
gezinnen die het financieel zwaar hebben: 

• Stichting Leergeld; voor bijvoorbeeld een computer, fiets, abonnement op de Kievit, 
verjaardagsbox, kindpas of schoolspullenpas 

• Kledingbank Lansingerland; voor kleding 
• Voedselbank 
• Jeugdsportfonds; waarmee kinderen kunnen sporten 
• En nog meer 

In Lansingerland heeft Stichting Kwadraad een spreekuur georganiseerd om mensen te 
helpen met inzicht te krijgen in welke organisaties er allemaal te zijn en om te helpen met 
bijvoorbeeld aanvragen en dergelijke. Dit spreekuur heet 'Spreekuur Samen Doen 
Lansingerland' en deze hulp is kosteloos. In de flyer meer informatie hierover. 
 
Dus bent of kent u een gezin die wel een steuntje in de rug kan gebruiken? Ga dan eens naar 
dit spreekuur! 
 

 



 

 

    


