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Agenda 
23 feb t/m 11 mrt Inschrijven rapportgesprekken (zie bericht verderop) 

23 feb   Meesters en juffen dag met schoolontbijt 

25 feb   Studiedag, leerlingen vrij 

28 feb t/m 4 maart Voorjaarsvakantie 

11 mrt   Rapporten mee 

Week van 14 mrt Rapportgesprekken 

 

Nieuws vanuit de directie 
Wat zijn we blij  dat de meeste maatregelen van de corona ingetrokken worden! Momenteel raast 

storm Eunice in ons land, maar dan hopen we weer de rust in het onderwijsland terug te vinden.  

Hoewel een storm natuurlijk ook positief kan zijn, zo wordt er binnen de school veel gebrainstormd 

over nieuwe ontwikkelingen binnen de school. In deze nieuwsbrief kan je een stukje lezen over een 

nieuwe aanpak bij de gym, waarbij het stormloopt om de doelen te halen. 

Verder wordt de nieuwe oudergeleding van de Medezeggenschapsraad aan u voorgesteld en staat er 

een oproep voor hulpouders. Nu de versoepelingen ingaan willen we weer graag gebruik maken van 

uw hulp! 

We wensen u veel leesplezier en een rustig maar gezellig weekend. 

Groeten, 

De directie 

  



 

 

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.  

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 maken we gebruik van stagiaires en onderwijsassistenten. Maar we hebben hierin extra hulp 

nodig! Ook ouders, grootouders en vrijwilligers kunnen tutor zijn.   

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) 

We hopen dat we op uw hulp kunnen rekenen ten gunste van de leerlingen!   

Nieuwe leden bij de Medezeggenschapsraad(MR) 
Vier weken geleden hebben wij een oproep geplaatst in de nieuwsbrief voor nieuwe leden van de 

MR. Wij zijn heel blij dat we 3 nieuwe leden aan u kunnen voorstellen. 

Onlangs is Wanda Knaapen opgevolgd door Simone Aerns, leerkracht van groep 8A op locatie 

Oudelandselaan. De andere leden en de notulen kunt u terug vinden op onze website. 

Mijn naam is Nadia Lopes. Ik ben getrouwd met Pieter en we hebben 3 dochters, Cato, Sara en Kiek. 

Ze zitten alle drie op de Klipper, Gouden Uillaan in respectievelijk groep 6, groep 5 en groep 3. Ik ben 

opgegroeid in Vlaardingen, rond mijn 18e naar Rotterdam verhuisd en we wonen nu al ruim 8 jaar in 

Berkel en Rodenrijs.  

In het dagelijks leven ben ik transitieregisseur Circulaire 

Rotterdammers bij de gemeente Rotterdam. Ook heb ik 

mijn eigen coachbedrijf. Daarnaast ben ik erg 

geïnteresseerd in duurzaamheid en diversiteit en inclusie.   

Ik heb veel zin om in de MR deel te nemen en me namens 

alle ouders in te zetten voor onze school!   

Groetjes Nadia  

 

 Mijn naam is Atilla Akat. Ik ben 43 jaar en trotse vader van een dochtertje (Ela, 

groep 3A locatie Gouden Uillaan) en een zoontje (Metehan) van bijna 2.  

Sinds 2017 woon ik met mijn gezin met veel plezier in Berkel en Rodenrijs. Ik ben 

inmiddels 22 jaar werkzaam in het voortgezet onderwijs als docent Engels, sinds 

2019 bij Melanchthon De Blesewic.  

Via de MR hoop ik mijn steentje bij te kunnen dragen aan het nog beter 

functioneren van De Klipper! 

 



 

 

 

Mijn naam is James van der Linde en ik mag mijzelf als nieuw lid van 

de medezeggenschapraad (MR) aan jullie voorstellen.  

Ik ben 39 jaar en woon sinds 2017 in Berkel en Rodenrijs samen met 

mijn vrouw Karin en onze drie kinderen Lia, Lex en Eda. Wij komen 

oorspronkelijk uit Aruba en zijn in 2017 heel warm ontvangen en 

ondersteund door De Klipper.  

Het lijkt mij nu een mooi moment om via de MR iets terug te doen 

voor de school. Ik ben zelf al ruim 14 jaar werkzaam in het onderwijs 

maar sta zelf niet voor de klas. Na een tijd werkzaam te zijn geweest 

als onderwijskundig beleidsadviseur bij de vertegenwoordiging van 

Aruba in Den Haag werk ik nu sinds kort als adviseur kwaliteitszorg 

onderwijs bij het Erasmus MC in Rotterdam. Ik heb een grote 

affiniteit voor het onderwijs en vind het ook fijn en belangrijk om als 

ouder betrokken te zijn bij het onderwijs en de school van onze kinderen. Ik denk graag mee met de 

docenten, ouders en schoolleiding en hoop als lid van de MR een positieve bijdrage te leveren aan de 

verdere ontwikkeling van De Klipper.  

 

Gymportfolio en het rapport 

Na de voorjaarsvakantie krijgen de leerlingen hun rapport. Dit jaar krijgen alle leerlingen voor het 

eerst ook een gymportfolio mee. Het doel van het gymportfolio is dat de leerlingen aan het einde van 

hun basisschoolcarrière kunnen zien waar hun talenten in de gymzaal liggen!   

Het gymportfolio bestaat uit 13 verschillende onderdelen van bewegen. Elk onderdeel heeft een 

eigen stappenkaart, ook wel succescriteria genoemd. De stappen worden met de leerlingen 

besproken en hangen tijdens het oefenen in de gymzaal. Er worden geen cijfers meer gegeven voor 

gym. Leerlingen, u en groepsleerkrachten kunnen aan de hand van de succescriteria het 

beweegniveau van een kind leren kennen en zien welke stappen het kan maken om naar een hoger 

niveau te komen.  

Het niveau van elk onderdeel wordt elke twee jaar opnieuw in kaart gebracht, zodat over de gehele 

basisschooltijd van uw kind de voortgang zichtbaar wordt. Elk jaar zitten er 6 of 7 succescriteria in het 

gymportfolio van uw kind. De kinderen zijn er al enthousiast mee aan de slag gegaan, dus ze kunnen 

u zeker wegwijs maken met de stappenkaarten! Mocht u toch een vraag hebben na het zien van het 

gymportfolio, dan kunt u mij bereiken via e.bijkerk@daltondeklipper.nl  

 

Oproep: kleding Gouden Uillaan 
Zo nu en dan gebeurd het nog wel eens dat een van onze jonge leerlingen de wc niet op tijd halen. Zij 

krijgen dan op school een schone broek en onderbroek. Deze voorraad kleding is op dit moment niet 

erg ruim meer. Wij vragen u om eens door de kast te gaan en te kijken of u nog kleding heeft die uw 

kind niet meer past. Het zou heel fijn zijn als wij deze mogen gebruiken. U kunt de kleding bij de 

leerkracht van uw kind inleveren. Alvast heel erg bedankt. 
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Gevonden voorwerpen  
Hieronder ziet u een foto van de gevonden voorwerpen op de Oudelandselaan. Staat er iets op wat 

van uw kind is, dan kunt u dat na schooltijd ophalen of even aan de leerkracht mailen, dan wordt het 

aan uw kind meegegeven.  

 

 
 

Online cursus; Omgaan met pubers  
Het CJG organiseert samen met Kwadraad de cursus 'Omgaan met pubers'.  

Wil je meer weten over wat er in het hoofd van je puber omgaat? Waarom het niet gek is dat de 

kamer van je puber zo’n puinhoop is? Heb je een leuke puber thuis, maar zit je af en toe met je 

handen in het haar over hoe je in gesprek kunt blijven? En wil je weten hoe je samen kunt zorgen 

voor een fijnere sfeer in huis? Dan is deze gratis cursus echt iets voor jou. 

Tijdens 5 bijeenkomsten oefen je met opvoedvaardigheden, wissel je ervaringen uit met andere 

ouders en worden filmpjes vertoond. Iedere week is er een thuisopdracht, om de informatie uit de 

cursus thuis toe te passen. Ook krijg je wekelijks een folder met informatie over het onderwerp van 

die week. 

De cursus vindt online plaats, in de Digitale leeromgeving van Kwadraad. Informatie volgt na 

aanmelding . Ouders uit Lansingerland met pubers tussen de 11 en 15 jaar kunnen gratis meedoen 

aan deze cursus. 

· Wanneer: 29 maart, 5, 12,19 en 26 april 2022 

· Tijd: van 19.30 tot 21.30 uur 

· Waar: online 

· Aanmelden kan uiterlijk tot 24 maart  

Aanmelden? Omgaan met pubers - Centrum voor 

jeugd en gezin 

 

 

 


