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Agenda
1 jul
6 jul
8 jul
22 aug

Groep 8 dag
Wenuurtje
Studiedag, lln vrij en start zomervakantie
1ste schooldag

Nieuws vanuit de directie
Beste ouders en verzorgers,
Nog één week en dan zit het schooljaar 2021-2022 er alweer op. We hebben deze week genoten van
mooie afscheidsmusicals van onze groepen 8. Vandaag zijn de groepen 1 t/m 7 ook nog op
schoolreisje geweest en hoewel het weer niet helemaal mee werkte hebben ze het erg naar hun zin
gehad.
Terugkijken op het afgelopen jaar zien we dat we veel ontwikkelingen hebben doorgemaakt. Naast
de Coronaperikelen die het eerste half jaar het Nederlandse onderwijs nog in zijn greep had hebben
we ook onze succesvolle Dokhaven opgericht.

Daarnaast zijn we dit jaar ook gestart met onze leerlijn Cultuureducatie. Iedere groep heeft dit jaar
twee uitjes gehad vanuit deze leerlijn. Sommigen zijn naar een museum geweest, hebben een gastles
in de school gehad of hebben een cultuurlocatie bezocht.
Ook zijn we gestart met de rekenmethode Wereld in Getallen 5 waarbij groep 8 gelijk gestart is met
de digitale versie. Met ingang van komend schooljaar zullen ook onze groepen 6 en 7 starten met de
digitale versie van deze rekenmethode.
Tevens is er dit jaar veel ondersteuning geweest vanuit het Nationaal Programma Onderwijs. Dit zijn
de gelden om onderwijsachterstanden in te lopen. Deze gelden zijn ingezet op ondersteuning, zowel
met eigen collega’s als met externe partners. Een van de resultaten van deze ondersteuning was dat
de groepen 8 op de IEP-eindtoets een hele mooie score hebben behaald. Iets waar we trots op zijn!
Wij hebben daarnaast de inzet van de vakdocent gym voor de groepen ½ uitgebreid, hebben de
groepen 4 t/m 6 muziek van een muziekdocent gekregen en de groepen 7 en 8 dramales van een een
dramadocent. Komend jaar gaan we hiermee verder en zal er ook gekeken worden om waar mogelijk
dit uit te breiden naar andere groepen.
Achter de schermen zijn we samen met de intern begeleiders en het team druk bezig geweest met
onze onderwijskwaliteit. Hier is genoeg over te doen in de media maar de opbrengsten op De Klipper
zijn dik in orde. Dit willen we graag zo houden maar ook wij zien dat de verschillende lockdown
periodes een wissel hebben getrokken op de leerlingen. Vandaar dat hier de nadruk op ligt binnen
school en ook komend jaar gaan we hier weer hard mee aan de slag.
Voor nu wens ik alle kinderen veel succes en plezier de laatste week van het schooljaar en ik wens u
en uw gezin namens het hele team een fijne vakantie.
En ik zie iedereen graag weer gezond terug op maandag 22 augustus 2022.
Namens alle collega’s van De Klipper,
Met vriendelijke groet,
Alwin Akkermans
In de bijlage 2 flyers
•
•

Nieuwsbrief jeugd lansingerland
Het OntdekIdee-Ataljee

Gevonden voorwerpen:
Vanaf maandag 4 juli liggen alle gevonden voorwerpen weer uitgestald op het podium op
beide locaties.
Is uw kind al langere tijd iets kwijt dan zit het misschien hier wel tussen.
Het restant gaat op donderdag 7 juli naar een goed doel!
Let op: het is niet de bedoeling om er kleding bij te leggen voor het goede doel. U wordt
verzocht die kleding zelf af te geven bij een goed doel of in de daarvoor bestemde containers
in de buurt.
Gouden Uillaan:

Oudelandselaan:

Oproep Ouderraad (OR)

Elk jaar worden er door de OR leuke feesten en/of activiteiten georganiseerd voor de kinderen.
Helaas wordt dit elk jaar lastiger door een te kort aan hulp van ouders. Daarom hebben we deze
oproep nogmaals in deze nieuwsbrief geplaatst. Wij hopen dat wij het kleine clubje ouders kunnen
uitbreiden naar een grote groep ouders, zodat we meer input van creatieve ideeën krijgen, meer
handen hebben waardoor we de eventuele belasting kunnen verdelen. Maar vooral, en de
belangrijkste, we de kinderen veel leuke activiteiten kunnen geven, de school met de feestdagen
mooi kunnen versieren.
Dus vindt u het leuk om op school een handje te helpen, mee te denken over de activiteiten en ander
ouders te enthousiasmeren, dan kunnen wij u goed gebruiken. Meldt u aan bij
huize.schinkel@gmail.com

Schoolfotograaf
Enige tijd geleden hebben wij de online bestelkaarten van Schoolfoto.nl aan de leerlingen uitgedeeld.
Wij willen u er graag op attenderen dat jullie nu nog met 20% korting kunnen bestellen!
Ga naar https://winkel.schoolfoto.nl/ en log in met je persoonlijke fotocode(s) die op de bestelkaart
staat.
Met de code 6504 ontvang je 20% korting op de fotovellen en fotosets, deze korting loop nog tot 29
jul 2022.
Ook heeft de schoolfoto.nl nog een extra kortingsactie: met de code VERGROTING20 krijg je 20%
korting op alle formaten vergrotingen!

Gezocht: ouders die het beste voor hun kind willen
Zoals u vast wel weet zijn er binnen het onderwijs in Nederland een paar officiële kanalen voor u als
ouder om invloed uit te kunnen oefenen. Zo kent u vast de medezeggenschapsraad (MR) waar u zich
actief kunt bezighouden met zaken die op school spelen. De school van uw kind is ook nog eens
onderdeel van een scholengroep, welke ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
heeft. Hier kunt u direct bijdragen aan en invloed uitoefenen op het beleid van de hele scholengroep.
En dus ook het beleid bij u op school.
Zelf zit ik hier nu 3 jaar in. We komen ongeveer 6 tot 8 keer per jaar ‘s avonds bij elkaar. Het
afgelopen jaar in de GMR van Scholengroep Holland:
·
·
·
·
·
·

was er elke vergadering gezelligheid, soms zelfs met versgebakken cake
waren we actief betrokken bij de sollicitatieprocedure van directeuren en bestuurder
was er veel professionaliteit, juist ook door een grotere groep ouders met een diverse
achtergrond
mochten we deelnemen aan een ‘heisessie’ over de toekomstige richting van de scholen:
“wat vindt u voor uw kind belangrijk?”
spraken we soms over best lastige zaken die op scholen spelen
kon ik kennismaken met een zeer ervaren (school)bestuurder en hier ook professioneel
gezien van groeien

We hebben in de GMR 7 ouderplekken. Echter zijn nog niet alle stoelen bezet! Kortom we kunnen uw
bijdrage goed gebruiken.
Lijkt het u wat? Mail dan eens vrijblijvend naar gmr@scholengroepholland.nl.
Hartelijke groet,
Robert den Arend
Secretaris GMR

Vaderdag kleuters.
Tja, je kan wat leuks knutselen met de kinderen, maar je kan ook een herinnering maken met de
kinderen. Zo hebben de vaders van de Gouden Uillaan een spelletjesmiddag gekregen, waarbij de
kinderen hun vaders konden vermaken met een door hun gekozen spelletje. Op de Oudelandselaan
was er een echte bootcamp. Vaders moesten daar echt aan de bak. Gelukkig deden de kinderen mee,
dus het was wel te doen.

High tea bij Dok 10
Woensdag 22 juni 2022 hebben de leerlingen van DOK10 het schooljaar afgesloten met het maken
van een heerlijke high-tea voor hun eigen genodigden. De ochtend begon met het maken van
werkteams want er moesten 6 verschillende hapjes gemaakt gaan worden. De een koos voor het
maken van sandwiches en de ander voor het bakken van koekjes, muffins of Turkse pizza en weer
anderen hebben zich een race tegen de klok gewerkt om een kwarktaart en oreo-cheese taart te
maken.
De kinderen hebben keihard gewerkt en toen om 11.00u de gasten binnenkwamen stonden de tafels
bijna gedekt klaar. De leerlingen konden trots zijn op hun gemaakte gerechten want de ouders en
andere gasten hebben er heerlijk van zitten smullen. Maar er waren ook veel trotse blikken in de
dikke portfolio map die de kinderen in de afgelopen weken hebben gemaakt. Logboeken en
succescriteria van een speurtocht, een escape room, lessen over evenwicht en het weer, ultimate
frisbee, bouwen met stokjes en appelflappen bakken.

Daarna hebben de kinderen kunnen laten zien hoe ze bij Dok10 hun breinkrachten trainen en hoe ze
elke week de dag afsluiten met een evaluatie activiteit. De ouders en andere gasten deden
enthousiast mee en we hebben nu nog rode wangen van de mooie complimenten die we mochten
ontvangen.
We zijn ontzettend trots op onze eerste lichting DOK10 leerlingen en blij om te kunnen vertellen dat
we volgend schooljaar gaan starten met 2 groepen. DOK10 voor de leerlingen van de Oudelandselaan
gaat plaatsvinden op de dinsdag vanaf 10.45u en DOK10 voor de leerlingen van de Gouden Uillaan zal
het op de woensdagochtend zijn. Beiden in een dokhaven lokaal op de Oudelandselaan. De
leerlingen hebben ons alweer heel veel tips en ideeën meegegeven waar we volgend schooljaar mee
aan de slag kunnen gaan. Daar hebben we heel veel zin in!

Schoolreisje
Vandaag zijn alle groepen op pad geweest. De groepen ½ zijn allemaal naar de Kievit geweest en
hebben zich heerlijk vermaakt op alle speel toestellen. Helaas zijn de weergoden niet al te vriendelijk
geweest, maar met dit weer smaakte het ijsje toch best heel lekker.

De groepen 3 tot en met 7 hebben zichzelf enorm uitgedaagd op alle attracties in Duinrell. Daar
kikker je van op, maar na een dag spelen, waren de kinderen toch aardig afgemat. De kinderen
hadden geen rust, ff eten was eigenlijk best wel een dingetje. Wat een top dag hebben zij gehad.

Maar laten we groep 8 niet vergeten, zij hebben hun groep dag gehad in outdoor Valley. En dat
betekende dat zij flink aan de bak moesten. Klimmen, zwaaien, kruipen, roeien, schieten en vooral
heel veel lol maken. Ja en na al die inspanningen krijg je best wel trek. Het patatje schoof heerlijk zo
naar binnen.

We kunnen wel zeggen dat het voor alle klassen een geslaagde dag is geweest en het idee dat elk
kind vanavond met blosjes in bed ligt, te dromen van wat ze allemaal hebben mee gemaakt vandaag
geeft ons een warm gevoel.

Groep 8 musical
Ja en dan is het zover, de musical waar de leerlingen van groep 8 samen met de leerkrachten de
gymleerkrachten en de onderwijsassistenten al weken voor aan het oefenen zijn. Afgelopen
maandag en dinsdag hebben de leerlingen van de Gouden Uillaan een staaltje acteer werk laten zien!
En als je dan denkt dat, dat alle talenten waren, nou dan heb je het mis, want woensdag werd een
net zo grote prestatie neergezet door de kinderen van de Oudelandselaan. Onze groepen 8, zijn er
klaar mee en gaan door naar het voortgezet onderwijs. Wij vinden het heel spannend hoe onze
leerlingen zich gaan voelen op zo’n grote school. Laat staan hoe u zich gaat voelen, maar uit ervaring
weten wij dat het echt allemaal goed komt. Wij hebben genoten van de mooie avonden met onze
talenten en wensen u en de kinderen heel veel succes.

Tevens willen wij alle kinderen bedanken voor het leuke afscheidscadeau van de groepen 8 die zijn
gegeven. We zullen ze een mooi plekje geven in de school. Voor 1 cadeau hoeven we niet op zoek
naar een mooi plekje. Deze nieuwe stoeptegels liggen al mooi in het zicht. We zijn er heel blij mee!

Wenuurtje
Zoals als elk jaar gebruikelijk is gaan de kinderen op 6 juli alvast een kijkje nemen in de nieuwe groep
en meestal ook in het nieuwe lokaal. Van 9 uur tot 10 uur leren de kinderen de nieuwe leerkracht(en)
kennen en doen zij vaak een activiteit die al past bij de nieuwe groep. Voor veel kinderen is dit heel
erg spannend, maar dan is de spanning voor de nieuwe klas na de zomervakantie er wel vanaf. Zeker
is het ook heel fijn voor de kinderen die nieuw op school komen.
Voor de hele nieuwe kleuters is het heel spannend en vaak ook voor de ouders, maar toch vragen wij
u om uw kind om 9 uur te brengen en om 9.55 uur weer op te halen.

Violisten op bezoek
Op vrijdag 24 juni hebben wij een superleuke ochtend in groep U1/2D gehad. Er kwamen 2 ouders bij
ons in de klas een muziekles geven. Zij hebben ons laten zien hoe een viool eruitziet, hoeveel snaren
er op een viool zitten en weten wij nu waar de haren op de strijkstok van zijn gemaakt! Daarna
hebben wij mogen luisteren naar de heerlijke muziek die uit de viool kwam en hebben wij met de
hele klas verschillende liedjes gezongen! Dat was nog eens een goede start van de dag!

Expeditie Lansingerland
Beste ouders uit Lansingerland,
Voor de derde editie van Expeditie Lansingerland hebben vele lokale sport- en cultuuraanbieders weer
gave activiteiten georganiseerd. Deze zijn net als voorgaande jaren gericht op de jeugd uit Lansingerland.
In de bijlage staat de aankondiging met informatie waar u uw kinderen kunnen inschrijven.
Alvast bedankt en een hele goede vakantie gewenst!
Met vriendelijke groet,
Geert van Rijn
Sportcoach
Lansingerland Beweegt

Help jij mee het speelplezier van kinderen te verspreiden?
De kinderen op onze school spenderen veel tijd op het schoolplein. Het Hoogheemraadschap van Delfland
onderzoekt in hoeverre speelplezier op het schoolplein zich vertaalt naar speelplezier in de thuissituatie.
Inspireert ons schoolplein om ook thuis in de tuin of buitenruimte te spelen?
Vul de online vragenlijst in en maak kans op een cadeau.
Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 5 minuten. De vragen gaan zowel over het speelplezier van
kinderen op het schoolplein en in de tuin of buitenruimte, als de kenmerken van deze speelplekken. Ga op
de link staan druk control+klikken.
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-YI7TJSl1k2mDh9DrG-iLoWDMgjxoFlLjQkGAAbeJdUMkk4RVIyRVNLSDRRVFNOSk9ZQ0swM0RZQS4u

