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Agenda 
30 maart  11 uur feestelijke opening Dokhaven 

4 april en 5 april kinderen vrij i.v.m. studiedagen personeel 

7 april    Kijkavond project 

14 april   kinderen vrij i.v.m. studiedag 

15 april   Goede vrijdag, kinderen zijn vrij 

18 april   2e paasdag, kinderen zijn vrij 

22 april   koningsspelen 

25 april   start mei vakantie 

 

Nieuws vanuit de directie 
Beste ouders en verzorgers, 

We gaan met het schooljaar alweer richting het einde, maar er staat nog heel wat op het 

programma. Zo hebben we afgelopen maandag het project van dit schooljaar ‘De Kunstweken’ 

geopend en wordt er in alle klassen vol op gewerkt aan kunst maken en bekijken. En achter de 

schermen wordt er nog hard gewerkt aan het evalueren van de Engelse methode, verkeersmethode 

en het reilen en zeilen van de nieuwe klas Dok 10.   

In deze nieuwsbrief krijgt u alvast een idee wat u kunt zien op de kijkavond van het project, leest u 

over de opening van Dokhaven en krijgt u informatie over de ‘Week van de Lentekriebels’ vanuit 

onze methode voor sociale vaardigheid, Kwink. 

Wij wensen u veel leesplezier. 

De directie 

 

 



 

 

Oudertevredenheidspeiling 
Beste ouders en verzorgers, 

Uw mening over Openbare Dalton Basisschool de Klipper vinden wij belangrijk. Het helpt ons om 

onze kwaliteit in kaart te brengen en te verbeteren. Daarom organiseren wij dit jaar weer een 

kwaliteitsonderzoek en nodigen wij u uit om hieraan deel te nemen. Behalve bij ouders wordt dit 

onderzoek ook afgenomen bij het management, medewerkers en leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8. 

Wij vragen u vriendelijk om uw mening over onze school en ons onderwijs met ons te delen. Dat kunt 

u doen door een vragenlijst in te vullen. U vindt deze vragenlijst binnenkort in uw mailbox.  

De resultaten van het onderzoek worden geanonimiseerd en zijn niet te herleiden tot personen.  

Na afloop van het onderzoek wordt u als ouders geïnformeerd over de resultaten. 

Heeft u vragen? 

Wij gebruiken de resultaten om de school gericht te verbeteren. Met vragen over dit onderzoek kunt 

u bij mij terecht. 

Mede namens alle medewerkers van Openbare Dalton Basisschool de Klipper alvast hartelijk dank 

voor uw deelname. 

Met vriendelijke groet, 

Alwin Akkermans 

 

Rectificatie vakantierooster 
In onze vorige nieuwsbrief hebben wij het vakantierooster voor het schooljaar 2022-2023 gedeeld. 

Hierin zat een kleine onduidelijkheid die we in deze nieuwsbrief onder uw aandacht willen brengen. 

Er stond in het rooster donderdag 15 mei, dit klopt niet en had donderdag 18 mei moeten zijn. 

Hierbij sturen wij nogmaals het vakantierooster mee voor de duidelijkheid.  

Onze excuses voor het ongemak! 

Vakantierooster schooljaar 2022-2023  
Herfstvakantie    Maandag   24 oktober 2022  Vrijdag 28 oktober 2022  

Kerstvakantie  Maandag   26 december 2022  Vrijdag  6 januari 2023  

Voorjaarsvakantie  Maandag   27 februari 2023  Vrijdag  3 maart 2023  

Goede Vrijdag  Vrijdag         7 april 2023    

Pasen  Maandag    10 april 2023    

Meivakantie  Maandag    24 april 2023  Vrijdag  5 mei 2023  

Hemelvaart  Donderdag 18 mei 2023  Vrijdag 19 mei 2023  

Pinksteren  Maandag    29 mei 2023    

Zomervakantie    Maandag    10 juli 2023  Vrijdag 18 augustus 2023  

 

Lente kriebels 
De knoppen zitten aan de bomen en langzaam komen de bloemetjes uit. De wereld ziet er dan weer 

wat kleuriger uit. Dit heeft uiteraard invloed op ons welzijn en die van de kinderen.  

Deze week is het ‘De week van de Lentekriebels’, hierbij besteden wij tijdens de sociale 

vaardigheidslessen aandacht geschonken aan “Je lijf is van jou” Het gaat er bij deze lessen om dat de 

kinderen kunnen aangeven waar hun grenzen liggen en wat echt grensoverschrijdend gedrag is. Ze 

leren hoe zij hun eigen wensen en grenzen , en die van hun leeftijdsgenootjes, goed kunnen bewaken 



 

 

en respecteren. De kinderen zullen hierdoor groeien in hun weerbaarheid en zelfbeeld.  

Uiteraard zijn alle lessen aangepast aan de het niveau van de kinderen.  

Als u onderstaand link klikt dan kunt u alle informatie en achtergronden lezen van de lessen die op 

school gegeven worden.  

https://seksuelevorming.nl/onderwerpen/week-van-de-lentekriebels/ 

Tevens vindt u in de bijlagen koelkastposters voor de onder/middenbouw en bovenbouw om met uw 

kind thuis te bespreken. Op deze poster staan spelletjes en ideeën om een goed gesprekje te voeren 

met uw kind. 

 

Opening Dokhaven 
In onze vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat twee weken geleden onze Dokhaven is gestart. 

Voor Dok 9 is het alleen een verandering van naam. Maar voor Dok 10 is het een nieuwe start. Een 

klas met nieuwe kinderen bij elkaar, dat is best even wennen voor iedereen. Maar het programma 

ziet er heel erg leuk uit en de kinderen zijn positief en erg enthousiast. 

Aanstaande woensdagochtend 30 maart wordt Dokhaven (Dok 9 en Dok 10) officieel geopend. 

Hierbij zijn onder andere de wethouder en de lokale nieuwsbladen uitgenodigd. Op een originele 

manier zullen we hier invulling aangeven. Wij houden dit nog even geheim, maar in de volgende 

nieuwsbrief zullen we hier uitgebreid op terugkomen. 

 

Project “Kunst”  
Get Ready…start!!! Het project is in volle gang! Kent u Keith Haring of Matisse, Picasso, Mondriaan of 

Joan Miro? Nou de kinderen wel hoor! Die hebben er al veel over geleerd. Er wordt overal druk 

gewerkt aan de mooiste kunstwerken. Zowel groep ½ als groep 8 maakt er heel wat moois van. 

Hieronder ziet u een kleine impressie van “Museum de Klipper”. De gehele collectie kunt u op 7 april 

in de avond bekijken. Meer informatie over de invulling hierover volgt in een aparte mail vanuit de 

project werkgroep.                               

 

    

 

 

 

https://seksuelevorming.nl/onderwerpen/week-van-de-lentekriebels/


 

 

 


