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Agenda
25 april
9 mei
10 mei
11 mei
16 mei
23 mei
26 – 27 mei

start mei vakantie
Schoolfotograaf Oudelandselaan
Schoolfotograaf Gouden Uillaan
schoolfotograaf voor broertjes en zusjes
Start cito toets weken
inloop ochtend groepen 3 t/m 8 (8:20 tot 8:40 uur)
Hemelvaart weekend

Nieuws vanuit de directie
Beste ouders en verzorgers,
We hebben weer een drukke periode achter de rug. Bijna alle maatregelen rondom corona zijn
losgelaten, de eerste kijkavond van het jaarlijks project is achter de rug en ook de rapportgesprekken
zijn weer op school gevoerd i.p.v. via Teams. Onze groepen 8 hebben deze week de IEP eindtoets
gemaakt, waardoor ook zij weer een stapje dichterbij het afscheid van de basisschool komen. En niet
te vergeten, vandaag hebben we een gezellige en geslaagde viering van de Koningsspelen gehad! Na
de meivakantie zijn er nog 9 weken school waarin veel staat te gebeuren. Zo komt de schoolfotograaf
langs, is er een open podium en hebben een aantal groepen nog een leuk schoolreisje!
Achter de schermen zijn we inmiddels druk bezig met de voorbereidingen voor komend schooljaar.
Hierbij zullen wij ook kijken hoe we het Nationaal Programma Onderwijs (NPO gelden) volgend jaar
zullen inzetten. Dit jaar is er ingezet op klassenverkleining in de bovenbouw, extra ondersteuning
buiten de groepen, het opzetten van Dokhaven en aanschaf van extra ondersteunend materiaal.
Voor volgend jaar zal er met het team weer opnieuw gekeken worden naar de besteding van deze
gelden.
Maar voor nu wensen we u, namens het hele team, een fijne vakantie!
de directie

Koningspelen
Vandaag hebben de kinderen zich helemaal kunnen onderdompelen in een oranje feestje. Ter ere
van de verjaardag van Koning Willem Alexander kregen de kinderen een lekker ontbijtje. Er was
brood, jam, pindakaas, ei en andere gezonde hapjes.
Zo konden alle kinderen gezellig een bodempje leggen voordat er begonnen kon worden met leuke
activiteiten! Er waren op beide locaties grote springkussens waar de kinderen zich lekker op konden
uitleven. Daarnaast waren er heel veel leuke spelletjes en ook nog een echte Klipper pubquiz, door
de leraren gemaakt! Kortom het was een gezellige en leuke dag. En dat is mede te danken aan de
goede organisatie van Juf Eline en de werkgroep!

Studiedagen
De studiedagen zijn voor de kinderen wellicht lekker relaxte dagen, maar voor de leraren is het flink
aanpoten. Zo zijn, naast alle activiteiten die we in onze vorige nieuwsbrief hebben benoemd, de
leerkrachten van de groepen 1/2 ook nog bezig geweest en hebben zij een workshop gevolgd over
het inrichten van rijke hoeken. Niet alleen de bouwhoek en de huishoek, maar nog veel meer
hoeken. Als de hoeken goed zijn ingericht kunnen de kinderen zelfstandig spelen en tegelijkertijd
leren. De leerkrachten hebben veel geleerd en zijn gelijk enthousiast aan de slag gegaan.
Afgelopen donderdag heeft het team een studiedag gehad en deze stond in het teken van de
voorbereidingen voor volgend schooljaar. Zo hebben we o.a. de klassenindeling voor volgend
schooljaar, de inzet van werkdrukmiddelen, werkgroepen en de samenwerking binnen de school
besproken. Daarnaast is de opzet voor het gedragsprotocol besproken en konden leraren hierbij
opmerkingen plaatsen die wij eerst nog zullen verwerken.
Kortom het was een vruchtbare dag waarbij er goede verbeter- en groeipunten naar voren kwamen.
Deze kunnen we mooi meenemen, zodat we de zorg en het onderwijs volgend jaar nog meer kunnen
laten stralen.

Avond 4 daagse
Eindelijk wordt er weer een avond4daagse georganiseerd. Dit jaar voor de 25ste maal: Vier avonden
gezellig en sportief samen wandelen met klasgenootjes, vriendjes en familie. Tijdens deze 25ste editie
wordt er weer met allerlei extra’s een leuke avond4daagse te organiseren.

Data en locatie
De avond4daagse in Berkel en Rodenrijs zal dit jaar plaatsvinden van dinsdag 31 mei tot en met
vrijdag 3 juni 2022. De start en aankomst zijn weer op het evenemententerrein aan de Berkelseweg
in Bergschenhoek (naast het zwembad De Windas). Ook kan er weer gekozen worden voor de 2,5 km
en de 5 km. De laatste avond loopt iedereen 3,5 km. Dit i.v.m. de extra feestelijkheden.
U kunt zich inschrijven bij de inschrijfavond die dit jaar op dinsdag 10 mei van 19:30 tot 20:30 uur in
het Kievitsnest (speeltuin de Kievit) is met de ingang aan de Sterrenweg in Berkel en Rodenrijs. U
kunt zich ook nog inschrijven op de eerste avond zelf. Houdt u dan wel rekening met wachttijden.
Op de laatste avond van deze Avond4daagse zal de directie van De Klipper aan het einde aanwezig
zijn om de kinderen bij binnenkomst te onthalen en te feliciteren met hun prestatie. Vergeet dus niet
om even op zoek te gaan naar De Klipper.
Wij wensen alle enthousiaste deelnemers veel loopplezier.

Project
Het zit er weer op! Alle kinderen hebben de afgelopen weken erg hard gewerkt aan het project: ze
hebben nieuwe kunstenaars leren kennen, hoe je je kunstwerk aan het grote publiek laat zien en het
beschrijven van de kunstwerken met de bijbehorende opschriften. Door De Klipper hingen echte
‘Klipperse Harings’, ‘Klipperse Mondriaans’ en ‘de zonnebloemen van Van Klippergogh’ waren ook te
zien.
Deze weken werden afgesloten met de projectavond en wat een geweldige project avond hebben we
vorige week gehad. Het was zo fijn weer zoveel ouders in de school te hebben die gezellig kletsend
met elkaar genieten van de mooie kunstwerken en enthousiaste kinderen! Op de project avond zijn
er nog veel lekkernijen verkocht voor het goede doel en sieraden te koop aangeboden.
De opbrengst van de kunst/project weken gaat naar het Jeugdfonds Sport & Cultuur.
In Nederland groeien gemiddeld 2 à 3 kinderen per klas op in een gezin met geldzorgen. Zij
kunnen niet op voetbal, streetdance, judo, zwemles of muziekles. Deze kinderen sporten en
spelen vaak alleen.
Dit jeugdfonds kan de contributie of het lesgeld voor deze kinderen en jongeren betalen. Sporten en
spelen doe je niet alleen, dat doe je samen. Elk kind verdient het om mee te doen!
De totale opbrengst is nog niet bekend, omdat we nog wachten op de opbrengst van de verkoop via
de webshop. Zodra alles binnen is wordt u op de hoogte gebracht welk bedrag door u gedoneerd is
aan dit fonds.
Wij willen u in ieder geval enorm bedanken voor uw enthousiasme, aanwezigheid en giften voor het
goede doel!

