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Agenda
23 feb t/m 11 mrt
23 feb
25 feb
28 feb t/m 4 maart
11 mrt
Week van 14 mrt

Inschrijven rapportgesprekken (zie bericht verderop)
Meesters en juffen dag met schoolontbijt
Studiedag, leerlingen vrij
Voorjaarsvakantie
Rapporten mee
Rapportgesprekken

Nieuws vanuit de directie
Beste ouders en verzorgers,
Hoewel we nog steeds te maken hebben dat klassen wisselend thuiszitten wegens zieke
leerkrachten, lijkt de rust in de school weer een beetje terug te komen. Daarnaast staan er ook weer
een aantal leuke activiteiten op de planning die ons doen hopen naar een tijd waarin we zo weinig
mogelijk last hebben van corona.
Het project, zoals het gepland staat in de agenda, is verplaatst naar 8 maart. Op deze manier valt het
project samen met de Kunstweken die eraan zitten te komen. In een latere nieuwsbrief zullen wij u
hierover verder informeren.
In deze nieuwsbrief graag uw aandacht over een nieuwe mogelijkheid in
de school app: het inplannen van het rapportgesprek.
Groeten,
De directie

Plannen rapportgesprekken via onze School app
Met de komende rapporten (in de week van 14 maart) gaan wij voor het inplannen van de
gesprekken gebruik maken van de functie 'schoolgesprek' in onze School App.
De leerkracht zet in de app op welke momenten het mogelijk is om een gesprek te voeren en u kiest
uit de mogelijkheden een tijd en schrijft uzelf in. Het grote voordeel hiervan is dat u als ouder zelf
een tijd kunt kiezen en we niet meer met papieren briefjes hoeven te werken. Wel zo makkelijk,
duurzaam en geen ‘kwijt te raken’ briefjes meer! Gezinnen met 3 of meer kinderen krijgen hierbij de
mogelijkheid om een dag eerder de gesprekken in te plannen zodat deze kunnen aansluiten.
Deze functie was in de app al aanwezig, maar door ons nog niet in gebruik. Voor deze functie heeft u
inloggegevens nodig welke wij kort voor aanvang van de inschrijfperiode voor de komende
rapportgesprekken via de mail naar u zullen verzenden.
Belangrijke data
Periode van rapportgesprekken is van 14 maart tot en met 18 maart.
Versturen van inloggegevens per mail is op 21 februari
Inschrijven kan van 23 februari 8.00 uur tot en met 11 maart 8.00 uur.
Ouders met 3 kinderen of meer kunnen inschrijven vanaf dinsdag 22 februari 8.00 uur.

Meesters- en Juffendag
Op woensdag 23 februari is het weer Meester- en Juffendag! De leerkrachten zouden het gezellig
vinden om samen met de kinderen te ontbijten. Vanwege corona maatregelen kiezen we er dit jaar
weer voor dat de kinderen hun eigen ontbijt meenemen. Zouden jullie ervoor kunnen zorgen dat uw
kind op deze dag een ontbijtje mee kan nemen.

Hapje, drankje en lunch en inzameling afval
Sinds een paar werken doet De Klipper mee met het project ‘Afval vrij’ van gemeente Lansingerland.
Als school betekent dit dat wij onze leerlingen leren om het afval te scheiden. Hierbij maken wij op
school onderscheid tussen papier& karton, PMD en restafval. Een goede ontwikkeling!
Wat ons hierbij opvalt is dat wij als school heel veel PMD afval hebben in de vorm van pakjes drinken
en verpakkingen van voorverpakte hapjes. Daarom willen wij u het volgende verzoek doen:
Wilt u alsjeblieft gebruik gaan maken van drinkbekers en bakjes waar u de hapjes van uw kind in kan
doen. Dit is naast het verminderen van afval voor het milieu ook vaak een goedkoper alternatief dan
per stuk voorverpakte drankjes en hapjes.

Wisseling stagiaires
Zoals u misschien heeft meegekregen van uw zoon of dochter zijn er in veel klassen stagiaires. Dit zijn
studenten van Pabo van de Hogeschool Rotterdam die studeren voor leerkracht en studenten van
het ROC Mondriaan die hard werken aan hun diploma voor onderwijsassistent. Deze studenten
ondersteunen de leerkrachten in de groep en geven zelf ook veel les of extra instructies op de gang.
Heeft uw kind een student voor onderwijsassistent in de klas dan blijf deze tot het einde van het jaar
in de groep. Maar alle studenten van de Hogeschool Rotterdam zullen de komende week wisselen
van groep of wisselen van school. Dit betekent een nieuw gezicht in de klas en vaak ook weer leuke
en uitdagende lessen. Wij wensen alle studenten weer veel plezier in de nieuwe groepen.

Olympische spelen
Vandaag werden de Olympische winterspelen geopend. En wellicht leeft het bij u thuis nog niet zo,
maar op school wordt er toch druk over gesproken. En wat is nu leuker om met de hele klas te kijken
naar het spectaculaire schouwspel in Beijing of meer te leren over de winterspelen? En dat vonden
deze juffen nu ook! Met de kinderen hebben zij in de klas gekeken naar de spectaculaire opening. En
nu maar hopen dat we kunnen genieten van veel mooie sportmomenten en wint Nederland veel
gouden plakken.

Kleurplaat

