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Agenda
14 sept
20 sept
23 sept
28 sept
10 okt t/m 14 okt
20 okt

Koffieochtend locatie Gouden Uillaan
Inloop ochtend 3 t/m 8
Studiedag, kinderen zijn vrij
Koffieochtend locatie Oudelandselaan
Kampweek groepen 7 en 8 locatie Oudelandselaan
Schoolfeest beide locaties (informatie volgt nog)

Nieuws vanuit de directie
Beste ouders,
Ik hoop dat iedereen, ondanks het schitterende en soms wat te warme weer, zijn ritme van het naar
school gaan weer heeft kunnen vinden. Onze kinderen hebben dat zeker wel wat we terug zien in de
stroom kinderen die enthousiast naar binnen gaan als de deuren openen in de ochtend.
Daarbij wil ik u graag herinneren aan de regels omtrent de inloop zoals die voor de beide locaties van
de Klipper gelden:
Op maandag en vrijdag mogen in de ochtend alleen de ouders van de kleuters en tot de
herfstvakantie de ouders van de groepen 3 mee de school in. Kinderen uit de andere groepen zeggen
hun ouders buiten gedag en gaan zelfstandig naar binnen.
Op dinsdag, woensdag en donderdag zeggen alle kinderen buiten hun ouders gedag en lopen

zelfstandig de school binnen.
Voor kinderen die nog in hun wenweken zitten wordt een afspraak met de leerkracht gemaakt.
Eén keer in de maand mogen in de ochtend alle ouders de school mee in, u kunt dan zien wat de
kinderen in de klas doen, waar ze zitten, ed. Het inloopmoment is van 8:20uur tot 8:40uur. Data van
de inloopochtenden worden in de nieuwsbrief doorgegeven. A.s. dinsdag 20 september is het inloop
moment voor deze maand.
Na schooltijd is iedereen welkom in de school en kunt u altijd naar binnen komen om de leerkracht
de spreken of alsnog met uw kind naar zijn of haar werkjes te kijken.
In deze tweede nieuwsbrief leest u over o.a. de brugafsluiting bij locatie Gouden Uillaan, onze
koffieochtenden en de kampweek van groep 7 en 8 van locatie Gouden Uillaan. In de bijlage vindt u
informatie over onze sociale vaardigheidsmethode Kwink.
Ik wens u veel leesplezier.
De Directie

Uitnodiging koffieochtenden
In de schoolagenda ziet u op 14 september 2022 een koffiemoment ingepland
staan. In 2020 hadden wij ons eerste succesvolle koffiemoment, maar moesten al
snel door Corona de koffiemomenten helaas opschorten. Met de huidige regels
vinden wij het tijd om onze koffiemomenten weer op te starten.
Koffiemomenten zijn ochtenden waarbij u als ouder op school (aansluitend na het wegbrengen van
uw kind) onder het genot van een kopje koffie iets te horen krijgt over ons onderwijs en andere
opvoedingszaken. Denkt u hierbij o.a. aan uitleg over een (nieuwe) lesmethode, uitleg over ons
zorgaanbod, een spreker over digitale opvoeding (hoe om te gaan met uw kind en het gebruik van
digitale middelen) of financiële opvoeding (hoe leer ik mijn kind omgaan met geld). Tevens zijn
koffiemomenten mooie gelegenheden om andere ouders te leren kennen. Koffieochtend starten om
8:35u, duren een tot anderhalf uur en worden vier keer in het jaar georganiseerd.
Ouders van locatie Gouden Uillaan zijn hierbij van harte uitgenodigd om op woensdag 14
september deel te nemen aan ons koffiemoment. Voor locatie Gouden Uillaan zal het onderwerp
van het koffiemoment 'Begaafdheid' verzorgt door onze interne specialist begaafdheid.
Op locatie Oudelandselaan zal de koffieochtend twee weken later plaatsvinden. Op
woensdag 28 september hebben wij een externe spreker uitgenodigd die iets komt
vertellen over “Social Media Awareness”.
Een volgend koffiemoment zullen de onderwerpen worden omgedraaid.
We hopen u op onze koffieochtend te kunnen verwelkomen!

Zelftesten corona
Op dit moment gelden er geen aanvullende maatregelen voor corona met uitzondering van de
basisadviezen. Eén van de basisadviezen is om bij klachten een test te doen.
Deze testen zijn via school beschikbaar. U kunt deze testen afhalen, na schooltijd bij de
groepsleerkracht of de directie.

Werkzaamheden Lampionnenbrug Zilvergracht
Onderstaand bericht betreft locatie Gouden Uillaan.
De gemeente gaat de Lampionnenbrug aan de Zilvergracht herstellen. Uit onderzoek is gebleken dat
het brugdek beschadigd is door water en vocht. Het brugdek zal volledig worden vervangen.
In verband met de voorbereiding en herstel zal de brug volledig worden afgesloten. Er wordt ter
plekke een omleiding aan gegeven. Deze werkzaamheden vinden plaats van maandag 12 september
tot vrijdag 16 september.
Indien u hier nog vragen over heeft kunt u contact opnemen met de gemeente op nummer:
010 800 40 00, via Whatsapp naar 06 46 00 10 84 of via de website www.lansingerland.nl/contact
Wij vragen u om zo veel mogelijk met de fiets of lopend te komen. Komt u toch met de auto vanaf de
Stationssingel dan kunt u parkeren bij het parkeerterrein naast Verhage en lopend de loopbrug naar
onze school nemen. Houd u er tevens rekening mee dat deze week er meer drukte kan zijn op de
andere wegen rondom school. We vragen om uw begrip en de verkeersveiligheid altijd in acht te
houden.

Even voorstellen!
Met de start van het nieuwe schooljaar zijn er ook nieuwe collega’s bij ons op De Klipper gestart.
Hieronder stellen enkelen van hen zich aan u voor.
Ik ben Walter Vermeer, 54 jaar oud, getrouwd met Leontien en vader van Evi, Sara
en Bram. Dit jaar ben ik leerkracht van groep 6 op de Oudelandselaan. Ik ben vorig
jaar op De Klipper begonnen met het geven van dramalessen voor de
groepen 7 en 8 (op de dins- en donderdagen) en op de woensdag ben ik
onderwijsassistent bij de groepen 3 op de Gouden Uillaan.

Dit deed ik ook ter voorbereiding op het zij-instroomtraject waarmee ik in september ga beginnen.
Natuurlijk met als doel om uiteindelijk ook als meester voor de klas te staan. Het is niet helemaal
nieuw voor me; dramalessen geef ik al heel lang, in Pijnacker (waar ik woon) en omstreken ben ik al

ruim dertig jaar bezig met theater maken. Dat deed ik eigenlijk altijd naast mijn eerdere betaalde
werk als organisator van evenementen bij tal van organisaties. Het laatst voor het nationaal comité 4
en 5 mei, waar ik projectleider was van 75 jaar vrijheid. Maar na die klus ben ik me gaan beraden op
toekomstig werk en heb ik besloten om het roer behoorlijk om te gooien. Het (primair) onderwijs
trok me al heel lang en daarnaast ben ik samen met een compagnon een bedrijf begonnen met een
foodtruck. Dat laatste begint al aardig te lopen en de opdrachten voor HolleBolleBus (warm belegde
broodjes en meer) stromen al lekker binnen. Maar buiten dat het een fantastische uitdaging is, vind
ik de carrier switch ook behoorlijk spannend. Tot nu toe in ieder geval geen spijt en geniet van de
dagen op De Klipper!

Hallo kinderen, ouders en verzorgers,
Bij deze stel ik mij even aan jullie voor. Mijn naam is Darline T Metske.
Ik ben 35 jaar en woon samen met mijn twee kinderen in Berkel en
Rodenrijs. Vorig jaar was ik werkzaam als docent in het MBO 1.
Vanaf dit schooljaar ben ik op de Klipper te vinden als juf van groep 6
op de Oudelandselaan. Ik kijk er naar uit om jullie beter te leren kennen
en om op de Klipper te mogen werken.
Hebben jullie vragen, wil je iets weten of gewoon even gedag zeggen?
In het nieuwe schooljaar ben ik op maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag op school te vinden.

Hallo, mijn naam is Alex! Sommigen kennen mij van vorig jaar als stagiaire in groep
7, maar vanaf dit jaar als onderwijsassistent aan de slag in groep 8b. Ik ben
geboren in Breda en woon nu in Rotterdam. Ook heb ik een tijdje in Japan
gewoond, heerlijk tussen het alpengebergte in de stad Matsumoto-shi (een echte
aanrader!). In mijn vrije tijd vind ik het heerlijk om te boulderen en zwemmen,
maar voor een ontspannen (bord)spel ben ik ook altijd in. Ondertussen zitten de
eerste weken school er weer op en iedere dag blijft genieten. Wil je meer over
mij weten? Stap gerust op me af.

Kwink
Vanuit onze sociaal-emotioneel ontwikkelingsmethode informeren wij u graag over wat de kinderen
deze eerste periode leren. Als bijlage bij deze nieuwsbrief is zowel een informatiebrief als een
koelkastposter te vinden.

Kamp
Op de locatie Gouden Uillaan zijn de kinderen van groep 7 en 8 deze week op kamp geweest. Zij zijn
in de groepsaccommodatie Korhoen in Sevenum in Limburg geweest. Zoals als de traditie is zijn de
kinderen ook dit jaar weer lekker vermoeid thuis gekomen. Wat hebben zij het top gehad!
Lekker spelen, spellen doen op het terrein, naar Toverland en je daar laten uitdagen door veel te
spannende attracties en dan ook nog een gezellige bonte avond. Voor slapen was niet veel tijd, maar
gelukkig hebben enkele toch nog hun oogjes kunnen sluiten.
Gelukkig zijn alle kinderen weer veilig thuis gekomen en mogen we spreken van een geweldige week.
Hieronder volgt een kleine foto compilatie van de week.

Thema opening
Op de locatie Gouden Uillaan zij de kleuters gestart met het thema “in het bos” Een thema waar je
vele kanten mee op kan. Wij wisten niet dat we zoveel toneel talent in ons midden. De leerkrachten
van deze groepen speelde de sterren van de hemel in het sprookje :”Hans en Grietje” Het was enorm
spannend, de kinderen zaten helemaal in het verhaal: “nee die kant op!!!” klonk geregeld van de
tribune. Het is natuurlijk heel spannend als de heks de oven in geduwd wordt. Maar gelukkig stonden
alle juffen weer gezond op en maakte zij een diepe buiging voor het publiek.

Theater Hofplein

Lansingerland Urban Event
Hey jij daar!
Op 24 en 25 september organiseren we in het Annie M.G. Schmidt park gratis activiteiten en een
skate/stunt voor jongeren. Free runnen, skaten, stuntsteppen, calisthenics, graffitispuiten en nog
veel meer! Daar moet je bij zijn! Schrijf je in via het email adres op de flyer. Iedere workshop heeft
ruimte voor 15 deelnemers. Wees er snel bij, want vol = vol.
Zien we jou 24 september voor de workshops? Of 25 september op de skatewedstrijd?'

Ontdek-idee-atteljee

