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Agenda
23 mei
26 – 27 mei
6 juni
7 juni
8 juni
16 juni
17 juni

Inloop ochtend groepen 3 t/m 8 (8:20 tot 8:40 uur)
Hemelvaart weekend
2e Pinksteren
studiedag, de leerlingen zijn vrij
studiedag, de leerlingen zijn vrij
Openpodium op de Oudelandselaan
Openpodium op de Gouden Uillaan

Nieuws vanuit de directie
Beste ouders en verzorgers,
Het is nog even hard werken tot het einde van het schooljaar, de kinderen zetten zich nog even goed
in om de laatste cito’s te maken en de methoden af te krijgen. Maar vooral ook om met veel plezier
het schooljaar af te sluiten met leuke activiteiten.
In deze nieuwsbrief vindt u onder andere de indeling van de groepen en de vrije (studiedagen) van
het nieuwe schooljaar. Deze zijn beiden goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad. En kunt u
lezen hoeveel er met het project is opgehaald voor het goede doel. Een mooi bedrag waar wij trots
op zijn!

Waar we ook trots op zijn, zijn onze kinderen uit de groepen 8 van onze school. Zij hebben zich bezig
gehouden met burgerparticipatie door ideeën uit te wisselen met de burgemeester. Hoewel er niet
aan alle ideeën gehoor gegeven kan worden, is dat met één initiatief wel gelukt! Meer hierover leest
u in deze nieuwsbrief. In de bijlage vindt u nog informatie van het steunpunt voor mantelzorg en de
avond 4-daagse.
Wij wensen u veel leesplezier.
De directie

Inloopochtend maandag 23 mei
A.s. maandag is het weer zover. Er is dan inloopochtend voor de groepen 1 tot en met 8. U bent als
ouder van harte welkom om van 8:20 en 8:40 mee te lopen met uw kind naar binnen, samen met uw
kind een werkje te doen in de klas en zo de sfeer in de groep proeven.

Start schooldag
Wij vinden het heel prettig dat wij u na een lange tijd weer binnen mogen ontvangen. Dit kan
uiteraard na schooltijd en tijdens inloopochtenden. Op andere ochtenden kunt u bij het hek afscheid
nemen van uw zoon of dochter. Dat brengt veel rust met zich mee 's ochtends. Wij merken dat onze
leerlingen, zelfs de jongste leerlingen, hier heel zelfstandig mee om gaan.
Graag geven wij wel de aandacht aan het volgende: zou u de ingang naar het schoolplein vrij willen
laten, zodat leerlingen gemakkelijk naar binnen kunnen lopen?
Daarnaast willen wij nogmaals aandacht schenken aan de schooltijden. Om 8.30 uur start de dag in
de klas. Voor de rust van de klas vragen wij u om op tijd te vertrekken van huis, zodat uw
zoon/dochter niet later hoeft binnen te komen. Mocht u toch verhinderd zijn, kunt u uw
zoon/dochter bij de deur afzetten.

Indeling van de groepen.
Hieronder vindt u een overzicht van de groepen op beide locaties voor het schooljaar 2022-2023.

Oudelandselaan
Groep O1/2A
Groep O1/2B
Groep O3A
Groep O3B
Groep O4
Groep O5
Groep O6
Groep O6/7
Groep O7
Groep O8A
Groep O8B

Gouden Uillaan
Groep U1/2A
Groep U1/2B
Groep U1/2C
Groep U1/2D
Groep U1/2E
Groep U1/2F
Groep U3A
Groep U3B
Groep U3C
Groep U4A
Groep U4B
Groep U4C

Groep U5A
Groep U5B
Groep U5C
Groep U6A
Groep U6B
Groep U6C
Groep U7A
Groep U7B
Groep U8A
Groep U8B

Deze indeling betekent dat wij voor locatie Gouden Uillaan gebruik gaan maken van twee tijdelijke
noodlokalen. Deze zullen in overleg met de gemeente naast het gymgebouw Westpolder (veldje voor
de gymzaal) geplaatst worden. De gemeente is ook bezig met een vaste, structurele oplossing voor
het lokalen tekort in de wijk.
Zodra de formatie rond is wordt u verder geïnformeerd over de groep waar uw kind in zit en welke
leerkracht hier aan gekoppeld is.

Vrije dagen schooljaar 2022-2023
Naast de vastgestelde en al gedeelde vakanties (zie nieuwsbrief 14) zijn ook nu de vrije losse dagen
vastgesteld door de MR. Hieronder ziet u welke dagen dit zullen zijn:
Vrijdag
Maandag
Dinsdag
Vrijdag
Maandag
Vrijdag
Maandag
Donderdag
Dinsdag
Woensdag
Vrijdag

23 september 2022
21 november 2022
22 november 2022
23 december 2022 (vast aan de kerstvakantie)
6 februari 2023
24 februari 2023 (vast aan de voorjaarsvakantie)
3 april 2023
6 april 2023 (vast aan Pasen)
30 mei (vast aan Pinksteren)
31 mei (vast aan Pinksteren)
7 juli (vast aan zomervakantie)

In onderstaande overzicht ziet u alle vrije dagen van het nieuwe schooljaar.

Vakantierooster en vrije dagen schooljaar 2022-2023
Studiedag
Herfstvakantie
Studiedag
Studiedag
Studiedag (aan Kerstvakantie)
Kerstvakantie
Studiedag
Studiedag (aan Voorjaarsvakantie)
Voorjaarsvakantie
Studiedag
Studiedag (aan Goede Vrijdag)
Goede Vrijdag
Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Studiedag
Studiedag
Studiedag (aan zomervakantie)
Zomervakantie

Vrijdag
23 september 2022
Maandag 24 oktober 2022
Maandag 21 november 2022
Dinsdag 22 november 2022
Vrijdag
23 december 2022
Maandag 26 december 2022
Maandag 6 februari 2023
Vrijdag
24 februari 2023
Maandag 27 februari 2023
Maandag 3 april 2023
Donderdag 6 april 2023
Vrijdag
7 april 2023
Maandag 10 april 2023
Maandag 24 april 2023
Donderdag 18 mei 2023
Maandag 29 mei 2023
Dinsdag
30 mei 2023
Woensdag 31 mei 2023
Vrijdag
7 juli
Maandag 10 juli 2023

t/m Vrijdag 28 oktober 2022

t/m Vrijdag 6 januari 2023

t/m Vrijdag 3 maart 2023

t/m Vrijdag 5 mei 2023
t/m Vrijdag 19 mei 2023

t/m Vrijdag 18 augustus 2023

Open Podium
Op 16 en 17 juni is er op school een open podium. Op 16 juni voor locatie Oudelandselaan en op 17
juni voor locatie Gouden Uillaan. Dit is jouw moment om te schitteren en je talenten te laten zien!
Dit kan alleen of met een groepje, met of zonder muziek, verkleed etc.
Het open podium is voor de groepen 3 t/m 8 ( de kleutergroepen komen kijken! ). Schrijf je wel snel
in want vol = vol
Wat moet je doen?
Geef aan juf Eline via e.bijkerk@daltondeklipper.nl uiterlijk 3 juni door wat voor act, uw kind gaat
opvoeren. Dit kan bijvoorbeeld zijn :
-

Dans
Grappen
Toneel
Zang
Acrobatiek

-

Trucjes
Muziek*
Goochelen
Iets anders………

Verder willen wij voor de organisatie wij nog een paar dingen willen weten:
- Hoe lang de act duurt
- Welke muziek er gebruikt word
- Met wie of alleen ?
- Wat je verder nog nodig hebt
Geef je voor vrijdag 3 juni op en stuur een mail naar juf Eline op e.bijkerk@daltondeklipper.nl We
hopen je terug te zien op ons open podium!

Project Kunst
Het is alweer een aantal weken geleden dat de school vol stond met nieuwsgierige ouders en
opgewonden kinderen. De kinderen konden niet wachten om al hun mooie kunstwerkjes te laten
zien. Bovendien waren de werken van de kinderen te koop in de museum webshops. Tevens is er op
die avond veel verkocht aan lekkers, speurtochten en kunst.
Dit alles heeft ervoor gezorgd dat er in totaal een bedrag van € 2029,33 is opgehaald!! Een mooi
bedrag dat naar het goede doel 'Jeugdfonds Sport & Cultuur' gaat!! Wil je weten wat dit fonds doet?
klik dan op deze link: https://jeugdfondssportencultuur.nl/
Wij bedanken u voor de geslaagde avond en uw mooie bedrage voor dit goede doel!

Avond 4-daagse (herhaling)
Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen, wordt de Avond 4-daagse buiten de school om
georganiseerd. Toch vinden wij als directie het leuk om op de laatste avond aanwezig te zijn en de
kinderen te belonen voor 4 mooie wandelavonden met een kleine verrassing. Wij vragen u om bij de
leerkracht van de klas van uw kind aan te geven als hij of zij mee loopt. Zo kunnen we ervoor zorgen
dat we genoeg verrassingen hebben.
In de bijlage vindt u een flyer met de laatste informatie over de Avond 4-daags. We wensen u met
het hele gezin fijne avonden toe.

Beauty Salon “La mama” groepen 1/2
Nog net in de meivakantie was het Moederdag, en tja wat geef je je moeder? Het geen wat ze het
meest verdiend natuurlijk! Rust en tijd voor haarzelf. Nou daar wisten de juffen wel raad mee!
De kinderen hadden de moeders beloofd dat wanneer zij in de salon komen zij de verwenmiddag van
hun leven krijgen. En wat blijkt, we hebben natuurtalenten in huis. De moeders konden heerlijk
ontspannen liggen, kregen een verfrissend komkommertje op de ogen en er werd een echte
gezichtsmassage gegeven. En als klap op de vuurpijl werden de nageltjes nog even gelakt. Wat
hebben de kinderen en de moeders zich heerlijk vermaakt!

Vervolg bezoek van de Burgermeester in groep 8a
Burgemeester P. van de Stadt kwam op maandag 16 mei weer op bezoek in onze klas; groep O8A van
basisschool De Klipper om onze brieven te beantwoorden die we op 28 maart hadden gegeven.
De burgemeester had eerst alle soortgelijke brieven gesorteerd, en daarna beantwoordde hij
uitgebreid al onze ideeën voor de gemeente Lansingerland. De burgemeester vertelde dat hij ook
nog meer groen in de wijk wil, maar dat kost ook geld en het is ook niet zo makkelijk gedaan.
De gemeente Lansingerland heeft ook al een behoorlijk grote oppervlakte
aan groen en bomen. De burgemeester vertelde ook dat hij het skatepark
wil vergroten en zeker met de het leuke idee van een pumptrack, maar
dat kost enorm veel geld, namelijk wel 100.000 euro.
De gemeente moet ook keuzes maken waar ze het geld aan besteden.
Wie weet is over een jaar of 10 het skatepark voorzien van een
pumptrack. Nieuwe fietspaden op gevaarlijke stukken vond hij ook een
goed idee, alleen kan dat niet overal door de leidingen die onder de grond
liggen. Hetzelfde geldt om meer waterkraantjes te realiseren. Dat is alleen
op plekken mogelijk waar ook waterleidingen onder de grond aanwezig
zijn. Eén ding is zeker, de burgemeester heeft heel wat goede ideeën
ontvangen!
Dani T, Elina N en Saskia B groep O8A De Klipper 16 mei 2022

Burgerinitiatief van leerling
Laurens uit groep 8 van de Gouden Uillaan heeft ook een mooie brief aan de burgemeester
geschreven. Met een petitie vraagt hij om het grasveldje bij locatie Gouden Uillaan te veranderen in
een kunstgrasveldje. Zo kunnen de kinderen in de winter ook blijven sporten op het veldje en kunnen
er ook andere sporten op beoefend worden.
Op dit verzoek is door de gemeente gehoor gegeven en de komende tijd zal het veldje onder handen
genomen worden om hier een kunstgrasveld van te maken.

Textiel container
Op de Gouden Uillaan zijn wij een samenwerking aangegaan met Stichting ‘voor klein en
groot’. Zij voorzien gezinnen die onder bewind staan van kleding, voeding en textiel. De
kleding uit de bak met gevonden voorwerpen zal ook gedoneerd worden aan deze
stichting. Zie bevoegde flyer voor meer informatie.

