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Agenda 

26 aug   Inloopochtend  1 t/m 8 
29 aug t/m 2 sept  Kennismakingsgesprekken  
14 sept   koffieochtend 
20 sept   inloopochtend 3 t/m 8 
23 sept   studiedag kinderen zijn vrij 
  
 

Nieuws vanuit de directie 

Beste Ouders, 

De eerste schoolweek loopt alweer op zijn einde en we zijn alweer bezig alsof er geen vakantie is 

geweest. Toch is er wel wat veranderd; veel kinderen zijn enorm gegroeid! Dat moeten vast de 

zomervitaminen zijn geweest. Het kan ook niet anders met de zonovergoten zomer die we hebben 

gehad. Wij hopen dat u ervan heeft kunnen genieten en een fijne zomer heeft gehad. 

U ontvangt hierbij de eerste nieuwsbrief van dit schooljaar. In onze nieuwsbrieven vindt u informatie 

over zaken die betrekking hebben op school, leuke informatie vanuit de klassen en informatie van 

externe partners die voor u belangrijk kan zijn. De nieuwsbrieven worden ook op onze website 

geplaatst www.daltondeklipper.nl/formulieren/. Zo kunt u ook op een later tijdstip nog informatie uit 

de nieuwsbrieven opzoeken. 

In deze nieuwsbrief leest u o.a. over de kennismakingsgesprekken met de leerkrachten op school, het 

parkeren rond de scholen en een oproep voor de tussenschoolse opvang. In de bijlagen vindt u de 

jaarkalender. 

Wij attenderen u erop dat de ouders van de kleuters op maandag en vrijdag mee mogen lopen met 

de kinderen naar de klas. Voor de groepen 3 tot en met 8 is er een keer per maand een 

inloopmoment. Zoals vorig schooljaar vermeld is morgen 26 augustus zo’n inloopmoment voor de 

groepen 3 t/m 8. De volgende zal plaatsvinden op dinsdag 20 september. U kunt dan samen met uw 

kind sfeer proeven in de klas en naar het werk van uw kind kijken. 

http://www.daltondeklipper.nl/formulieren/


 

 

 

Wij kijken uit naar een heel mooi schooljaar, waarbij de deuren te allen tijde open kunnen blijven en 

de kinderen weer veel kunnen leren. 

Alvast een fijn weekend. 

De directie van De Klipper. 

 

Kennismakingsgesprekken 
In week 2 (29 augustus t/m 2 september) staan de kennismakingsgesprekken op de jaarkalender. 

Deze gesprekken zijn in plaats gekomen voor de herfstgesprekken. Wij hebben deze aanpassing 

gemaakt, omdat we merkten dat in de eerste weken van het schooljaar al veel extra gesprekken met 

ouders plaatsvonden en we een behoefte merkten om ouders eerder te spreken dan rond de 

herfstvakantie. 

Het doel van de kennismakingsgesprekken is om informatie over de onderwijsbehoeften van uw kind 

te halen bij u als ouder. U kent uw kind het beste en het langst en kan ons waardevolle informatie 

geven over uw kind en wat uw kind nodig heeft. Deze informatie kan samen met informatie uit de 

interne overdracht van de vorige leerkracht bijdragen aan het duidelijker krijgen van de 

onderwijsbehoeften en daardoor het beste onderwijs aan uw kind. Hiernaast leren ouders en 

leerkracht elkaar alvast een beetje kennen, wat de onderlinge communicatie ten goede kan komen 

voor de rest van het schooljaar. 

De gesprekken worden gepland via de ouderapp. Deze zal vanmiddag vanaf 15.00u opengezet 

worden. U kunt dus net als bij de rapportgesprekken zelf uw gesprek inplannen. Let op: Het is niet de 

bedoeling dat de kinderen bij dit gesprek aanwezig zijn. 

 

Parkeren 
In de afgelopen week heeft onze wijkagent enkele waarschuwingen uitgedeeld voor het onjuist 

parkeren rondom de school bij locatie De Gouden Uillaan. De wijkagent heeft aangegeven bij een 

volgende keer over te stappen op boetes. 

In verband met de veiligheid van onze kinderen willen wij u dringend verzoeken om uw auto juist te 

parkeren. Op korte loopafstand is er tevens een parkeerterrein met veel plek. Uiteraard adviseren wij 

u om zoveel mogelijk op de fiets te komen of een heerlijk wandelingetje naar school te maken. Gelijk 

een goed begin en einde van de dag! 

Uiteraard geldt dit advies ook voor alle ouders van de Oudelandselaan. Ondanks de uitbreiding van 

de parkeerplekken is het er in de ochtend heel druk en onoverzichtelijk. Uit veiligheid vragen wij u 

dringend aan de verkeersregels te houden, binnen de vakken te parkeren en anders een stukje 

verder te parkeren als u niet op de fiets of lopend naar school kunt komen. 

 



 

 

Vrijwilligers gevraagd 
 



 

 

 

Speelotheek de Speelhut 
 

 

 

 

 

 

 


