De nieuwsbrief
Nummer 19

17 juni 2022

Inhoud
Agenda ..................................................................................................................................... 1
Nieuws vanuit de directie .......................................................................................................... 1
Rectificatie inloopochtend ......................................................................................................... 2
Laatste rapportgesprekken ........................................................................................................ 2
Inhoud rapport rekenen............................................................................................................. 2
Wenuurtje woensdag 6 juni ....................................................................................................... 2
Verkoop Klipper T-shirt.............................................................................................................. 2
Studiedag.................................................................................................................................. 3
Avond 4 daagse ......................................................................................................................... 3
Open podium............................................................................................................................ 4
Kortingscode “Heel ‘Heutink voor thuis’ bakt”............................................................................. 5

Agenda
21 juni
27 juni
28 juni
29 juni
1 juli
4 juli
6 juli
8 juli

Inloopochtend (correcte datum)
Musical groep 8 Gouden Uillaan
Musical groep 8 Gouden Uillaan
Musical groep 8 Oudelandselaan
Schoolreisje voor de groepen 1 tot en met 7
Groep 8 dag
Wenuurtje
Studiedag, lln vrij en start zomervakantie

Nieuws vanuit de directie
Beste ouders en verzorgers,
De formatie (indeling van de leerkrachten en de groepen) is zo goed als klaar en zal maandag aan u
meegedeeld worden. Hoewel we zo goed als alle groepen hebben bemand, hebben we tevens te
maken met langdurige afwezigheid van twee collega’s. Hierdoor staat er op dit moment nog een
vacature open voor een groep. Kent u iemand die hiervoor geschikt is, dan vragen wij u contact op te
nemen met de directie.
Verder genieten we naast het lekkere weer van leuke activiteiten in school. Zo hebben we afgelopen
week het Open Podium gehad wat uitmondde op een feestje op beide locaties. Op de planning staat
nog het schoolreisje voor de groepen 1 t/m 7, de groep 8 musicals en leuke afsluitende activiteiten in
de klas om zo richting de zomervakantie er met z’n allen een gezellige tijd van te maken.
De directie

Rectificatie inloopochtend
In onze vorige nieuwsbrief stond de inloopochtend van volgende week verkeerd vermeld. U bent als
ouder van de groepen 3 tot en met 8 op dinsdag 21 juni van 8:20 tot 8:40 welkom om in de groep
van uw kind te komen kijken. De kleutergroepen hebben volgende week gewoon op maandag en
vrijdag hun inloopmoment.

Laatste rapportgesprekken
Vandaag heeft uw kind het laatste rapport van dit schooljaar meegekregen. Zoals bij elk rapport is er
de mogelijkheid tot een gesprek met de leraar. Deze zijn bij het laatste rapport facultatief.
Dit betekent dat als de leerkracht van uw kind het nodig vindt om nog met u in gesprek te gaan, zij u
uitnodigen voor een gesprek. Zij sturen u dan a.s. maandag een e-mail met een uitnodiging.
Mocht u zelf een gesprek willen en door de leerkracht a.s. maandag via de mail niet uitgenodigd zijn,
dan kunt u een gesprek aanvragen door de desbetreffende leerkracht te maken.
Wilt u de leerkracht even vluchtig spreken of een fijne vakantie wensen, dan bent u na schooltijd
altijd welkom in de school.

Inhoud rapport rekenen
In de rapporten die meegaan zit een voorblad van het eerste rapport, op dit voorblad wordt
uitgelegd hoe wij het cijfer voor rekenen onderverdelen in minimum-, project- en basisvaardigheden.
Halverwege dit schooljaar zijn wij over gegaan op een andere methode van de Wereld in Getallen en
komt deze verdeling te vervallen omdat de toetsen bij deze methode anders zijn ingedeeld. Op het
rapport van uw kind ziet u de cijfers dus ook onder andere onderdelen weergegeven. Omdat we nog
niet helemaal klaar zijn met het herindelen van de toetsen zullen wij het voorblad pas volgend
schooljaar aanpassen.

Wenuurtje woensdag 6 juni
De vakantie staat bijna voor de deur en dat betekent na de vakantie starten in een nieuwe groep.
Een nieuwe leraar, een nieuw lokaal en/of misschien wel nieuwe kinderen in de klas! Dit kan voor
kinderen super spannend zijn. Daarom mogen de kinderen woensdag 6 juli onder schooltijd alvast
een uurtje wennen bij hun nieuwe leerkracht, lokaal en of kinderen.

Verkoop Klipper T-shirt
Op woensdag 29 juni is er de mogelijkheid om op beide locaties een Klipper T-shirt aan te schaffen.
Handig voor bijvoorbeeld de schoolreis op 1 juli!
Van 11:30 tot 12:30 uur op zowel locatie Oudelandselaan en locatie Gouden Uillaan kunt u voor
€7,50 (per T-shirt) een echt Klipper shirt kopen! Wij hebben verschillende maten, dus uw kind kan
ook nog even passen. Als u een Klipper shirt koopt, wordt u vriendelijk verzocht dit contant te
betalen.

Studiedag
Op dinsdag 7 juni en woensdag 8 juni hebben wij studiedagen voor de leerkrachten gehad, terwijl de
kinderen deze dagen konden genieten van een verlengde Pinksterweekend.
Sinds vorig jaar zijn wij begonnen met het invoeren van ‘planmatig werken’. ‘Planmatig werken’
houdt in dat we meer gaan werken met doelen en succescriteria voor de kinderen. De kinderen
krijgen hierdoor inzicht in wat ze gaan leren en hoe ze kunnen zien of ze een doel behalen. Zo zien ze
zelf waar zij al goed in zijn en wat zij nog kunnen oefenen. De kinderen komen hierdoor nog beter in
beeld en ze worden ze meer eigenaar van hun ontwikkeling. Iets wat goed aansluit bij ons Dalton
onderwijs. Ons sportfolio is hier een goed voorbeeld van, maar dit kan natuurlijk ook voor vakken
zoals rekenen, lezen, taal en spelling. Om hierin een doorgaande lijn binnen de school te creëren zijn
we een samenwerking aangegaan met experts die vanuit de praktijk zich hierin gespecialiseerd
hebben. Zij zullen het komende jaar de leerkrachten begeleiden en trainen in dit hele proces.
Daarnaast hebben wij ook een workshop over hoogbegaafdheid gevolgd. Onze specialist begaafdheid
en leerkracht van Dokhaven (Dok 9) heeft uitleg gegeven over kenmerken van hoogbegaafdheid, de
vooroordelen rondom hoogbegaafdheid en hoe lastig het kan zijn voor kinderen die hoogbegaafd
zijn. Sommige kinderen passen namelijk hun gedrag aan, omdat zij niet willen opvallen binnen een
groep. Met de leerkrachten is besproken welke signalen ze kunnen zien die hierop kunnen wijzen. Zo
vullen wij ook ieder jaar een signaleringslijst in waardoor wij deze kinderen kunnen herkennen en ze
betere begeleiding kunnen bieden.

Avond 4 daagse
In de week van 31 mei tot 3 juni hebben heel veel kinderen van De Klipper vier
dagen lang hun beste beentje voor gezet. De eerste dag moesten ze zelfs de regen
trotseren, maar gelukkig werd het de dagen erna steeds mooier weer. Het was een
gezellige voel met al die gedreven kleine en grote wandelaars.
Op de laatste dag werden de kinderen binnengehaald met een gezellige
muziekband, mochten zij hun medaille halen en bij het bord van De Klipper stonden
de directie en OR om de kinderen te feliciteren met hun prestatie. Zij kregen een
mooie roos en een lekker zakje chips. Het was weer een geslaagde Avond-4-daagse!

Open podium
Gisteren en vandaag zijn er op beide locaties optredens geweest bij ons Open Podium. De kinderen
konden zich hiervoor opgeven als zij wilden optreden voor andere kinderen en ouders. De meeste
kinderen waren heel nerveus, maar wat deden zij het goed! Ze dansten en zongen, deden
toneelstukjes, vertelden grappen en sommigen maakten zelfs muziek. Ik denk dat ik, met vele ouders
onder ons die geweest zijn, kan zeggen dat het een geslaagde dag is geweest voor beide locaties.
Hieronder ziet u nog een kleine impressie van de optredens.
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