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Agenda
14 april
15 april t/m 18 april
22 april
25 april t/m 6 mei
9 mei
10 mei

Studiedag, kinderen zijn vrij
Pasen (Goede vrijdag en 2e Paasdag) kinderen zijn vrij
Koningsspelen
Meivakantie
Schoolfotograaf Oudelandselaan
Schoolfotograaf Gouden Uillaan

Nieuws vanuit de directie
Beste ouders en verzorgers,
Wat hebben we toch geweldige kunstzinnige kinderen op school! De afgelopen weken is er door alle
kinderen keihard gewerkt aan het project kunst. En wat een feest was het gisteren tijdens de project
afsluitingsavond! Na 2 jaar mochten de ouders dan eindelijk weer een project afsluiting meemaken,
even onbezorgd kletsen met andere ouders en leraren en genieten van de zelfgemaakte
kunstwerken, winkeltjes en speurtochten. Wij hopen dat we zonder maatregelen weer fijn kunnen
blijven genieten van uw aanwezigheid op school bij verschillende festiviteiten.
In deze nieuwsbrief leest u o.a. over de opening van onze Dokhaven, belangrijk bezoek in groep O8A,
de schoolfotograaf, het schoolreisje en nog veel meer. In de bijlage vindt u een leuke paastekening
van Bakker Ammerlaan. Tot 14 april kunnen ingekleurde kleurplaten bij deze bakker ingewisseld
worden voor een kleine verassing! Veel leesplezier!
De Directie

Reminder oudertevredenheidspeiling
Zoals in de vorige nieuwsbrief is aangekondigd heeft u in uw mailbox de link ontvangen voor de
oudertevredenheidspeiling. Hierbij herinneren wij u vriendelijk deze voor ons in te vullen. Wij willen
graag de kwaliteit van onze school in kaart brengen en daar is uw mening hard bij nodig. Het is voor
ons belangrijk te weten hoe u als ouder over De Klipper denkt. Heeft u hier nog vragen over dan kunt
u contact opnemen met Alwin Akkermans via directie@daltondeklipper.nl

Stamkaart controle
Binnenkort krijgt uw kind een uitdraai mee naar huis, waarop alle personalia en andere gegevens
staan die wij in ons administratiesysteem hebben staan. Wij merken dat in de loop van het jaar bij
sommige kinderen onjuiste of oude gegevens staan waardoor wij niet goed contact kunnen opnemen
als dit nodig is. Wij willen u daarom vragen de stamkaarten goed te controleren.
Wanneer er iets niet klopt kunt u dit op de uitdraai de juiste gegevens vermelden. Indien alle
gegevens nog juist zijn, dan kunt u het formulier ondertekenen voor gezien. Het getekende formulier
levert u in bij de leerkracht van uw kind.

Studiedagen
Afgelopen maandag en dinsdag waren de kinderen vrij en hadden de leraren twee studiedagen.
Op maandag was dit een studiedag vanuit onze stichting Scholengroep Holland. Deze studiedag
stond in het teken van ontmoeting, samen leren en inspiratie. In de Kuip hebben we geluisterd naar
een inspirerende lezing over kansenongelijkheid van Maxe de Rijk, waarna het team verschillende
workshops konden volgen en er ook volop inspiratie werd opgedaan.
Op dinsdag hadden wij een studiedag op onze school. Deze stond in het teken van onze nieuwe
rekenmethode Wereld in Getallen 5 en de halfjaarlijkse opbrengstenanalyse op basis van de Cito
Midden afname. Hierbij zijn wij in gesprek gegaan over ons onderwijs en gekeken hoe wij ons
onderwijs beter kunnen laten aansluiten aan de behoeftes van de leerlingen.

Schoolfotograaf
Zitten alle haartjes goed? Allemaal schone snoetjes? Op maandag 9 (Oudelandselaan)
en dinsdag 10 mei (Gouden Uillaan) komt de schoolfotograaf weer de mooiste
portretten maken van uw kind. Dit jaar werken wij met een andere schoolfotograaf:
Schoolfoto.nl. Zij bieden net wat meer mogelijkheden voor leuke foto's. Zo nemen zij
iets meer de tijd voor de portret- en groepsfoto's.
Ook is er de mogelijkheid om een broer/zus foto te maken. Door de tijd die zij nemen
voor de foto’s worden deze broer/zus foto’s op een aparte dag gepland, namelijk
woensdag 11 mei. Hiervoor dient u zich apart voor in te schrijven, maar daar ontvangt
u op een later tijdstip meer informatie over.

Koningsspelen
Op 22 april zijn er weer de Koningsspelen! De kinderen mogen deze dag sportief en in het oranje
gekleed komen. Deze dag zit vol met
Dit jaar wordt het

van de Koningsspelen weer aangeleerd tijdens de gymles, maar U mag gerust met de
kinderen thuis oefenen, hierbij de link: https://youtu.be/IU1xmydGadY
Op beide locaties starten we met een
. Zouden de
kinderen zelf het bestek, bord en beker in een tas kunnen meenemen?
Deze krijgen de kinderen weer vies mee naar huis. We beseffen ons dat
deze koningsspelen vallen tijdens de Ramadan en hierdoor sommige
kinderen niet mee ontbijten. Zij mogen iets anders op dat moment doen.
Wel kunnen zij altijd een tasje meenemen om wat lekkers mee naar huis
te nemen!
We gaan er een leuke dag van maken! Met sportieve groet,
Werkgroep Koningsspelen

Schoolreis
Op vrijdag 1 juli gaan de groepen 3 tot en met 6 een dagje naar Duinrell in Wassenaar. Door alle
onzekerheden van de Corona maatregelen is deze datum niet opgenomen in de jaarkalender. Maar
nu mag u hem noteren!
Zowel de locatie Gouden Uillaan als de Oudelandselaan verzamelen om 9 uur op de grote
parkeerplaats van de Oostmeerhal “Het Hoge Land 19”. Dit betekent dat de dag voor de kinderen
een half uur later begint. Mocht u tussen half 9 en 9 uur geen opvang hebben voor uw kind, dan kunt
u de leerkracht van uw zoon of dochter mailen.
De bussen vertrekken om 9.15 uur richting Wassenaar. Waar we naar een spetterend leuke dag om
15.30 uur weer vertrekken richting Berkel en Rodenrijs. De schatting is dat de kinderen rond 16.15
terug zijn. Voor de lunch zijn frietjes geregeld!!
Over eventuele hulpouders bij het schoolreisje, krijgt u binnenkort een mail.
Wat moeten de kinderen meenemen?:
-

hapje
rugzak
flesje water
goede loopschoenen
lach op het gezicht
leuke mop voor in de bus

We maken er een gezellige dag van!
De informatie over het schoolreisje bij de kleuters zal op een later tijdstip volgen.

Dokhaven
Afgelopen woensdag was het eindelijk zover. Dokhaven is officieel geopend! Wat een feest was het.
De kinderen van Dok 10 en enkele kinderen van Dok 9 kregen hun eigen rode loper, ballonnen boog
en het momentje schitteren. Vol trots hebben zij Dokhaven gepresenteerd aan de wethouder van
onderwijs mevrouw Cnossen en aan Mevrouw van Vuuren, onze bestuurder. Maar er waren nog veel

meer genodigde uit onderwijsland. De kinderen waren best heel nerveus met al die belangrijke
mensen, maar wat goed hebben zij het gedaan. Na het dopen van de dokhaven met een suikerfles
tegen de boeg van een Klipper, konden de gasten genieten van zelfgemaakte hapjes door de
kinderen van Dok 10.
Gelukkig was het niet alleen voor de kinderen een feestje, maar de hele school keek via de laptop
mee onder het genot van een heerlijke slagroomtaart die Bakker Ammerlaan speciaal voor ons
gemaakt had en ook nog heeft gesponsord! Bedankt daarvoor! En als kers op deze slagroomtaart,
staat er ook nog een mooi stukje in de Heraut van deze week. Mocht u het stukje in de krant gemist
hebben, dan kunt u via onderstaande link het stukje natuurlijk ook gewoon online lezen!
https://www.herautonline.nl/de-klipper-opent-nieuw-concept-voor-passend-onderwijs-dokhaven

Burgemeester op bezoek in groep O8A
Op donderdag 31 maart kwam de burgemeester van Lansingerland, heer P. van de Stadt, in onze klas
langs. De burgemeester kwam om negen uur de klas binnen over een rode loper. Wij zaten al in een
kring klaar.
Wij hebben voor taal gewerkt over het thema De Buurt en een brief voor de burgemeester
geschreven met tips en leuke ideeën voor de gemeente Lansingerland. Dani verwelkomde de
burgemeester. Daarna lazen Mila en Arkan een brief voor waarin stond wat zij wilden veranderen in
de gemeente. Teun overhandigde alle brieven van onze klas aan de burgemeester. Toen zij klaar
waren met voorlezen, vertelde Elina over haar winnende partij, EDAA.
Tijdens het project hebben wij namelijk in de klas ook in groepjes eigen politieke partijen gemaakt,
waar wij later op gingen stemmen. De partij EDAA won deze verkiezingen. Alle kinderen kregen nog
een kans om een korte vraag te stellen aan de burgemeester en tot slot gingen we met de
burgemeester op de foto. De burgemeester komt in mei nog een keer langs om een terugkoppeling
te geven over de brieven. We staan ook in de Heraut:
https://www.herautonline.nl/burgemeester-op-bezoek-bij-groep-o8a-de-klipper
Groetjes van Groep 8

Run voor Kika
Op 3 april hebben wij, juf Lizet en juf Judith, de halve marathon op de Veluwe gelopen. Dit hebben
wij gedaan om geld in te zamelen voor KiKa. Een bijzondere loop voor een bijzonder doel. Het was
geweldig!
We willen hierbij nogmaals de ouders bedanken die een donatie hebben gedaan.
Groetjes Judith en Lizet

