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Agenda 
28 sept   Koffieochtend locatie Oudelandselaan 
5 okt t/m 10 okt Kinderboekenweek 
10 okt t/m 14 okt Kampweek groepen 7 en 8 locatie Oudelandselaan 
20 okt       Schoolfeest beide locaties (informatie volgt nog) 
24 okt t/m 28 okt Herfstvakantie  
 

Nieuws vanuit de directie 
Beste ouders , 

We merken dat de zomervakantie alweer een hele tijd achter ons ligt en iedereen  keihard aan het 

werk is. De kennismakingsgesprekken die dit jaar voor het eerst gehouden zijn, zijn goed ontvangen.  

We hebben gemerkt dat veel ouders het fijn vonden om kennis met de nieuwe leerkracht te maken, 

maar ook om over hun kind te kunnen vertellen.  

Het 1ste koffieochtend  moment van dit jaar was een succes. Wat fijn dat we zo met u als ouder onze 

gedachten kunnen uitwisselen over wat er in het onderwijs op de Klipper gebeurd. Maar het ook 

kunnen hebben over onderwerpen die buiten het onderwijs vallen. Het opvoeden, aanleren en 

gelukkig maken van kinderen is op deze manier een gezamenlijk doel.  

Wij wensen u veel leesplezier, 

De directie. 

 

 

 

 

 



 

 

Koffieochtenden 
A.s. woensdag 28 september zal de eerste koffieochtend op locatie Oudelandselaan plaatsvinden. 

U bent om 8:30 uur van harte welkom op school en onder het genot van een kopje koffie te luisteren 

naar het onderwerp 'Social Media Awareness' gegeven door TeachandCher. Centraal staan de 

vragen: Hoe ga je als ouder om met het gebruik van Social Media van jouw kind? Wat zijn de 

mogelijkheden, wat zijn de gevaren van Social Media en hoe zorg je ervoor dat je kind er veilig 

gebruik van maakt? 

We hopen u op woensdag 28 september te mogen ontmoeten! 

Op woensdag 14 september was het na twee jaar wachten eindelijk zo ver! Onze eerste 

koffieochtend na het uitbreken van Corona. Meer dan 35 ouders hebben onder het genot van iets te 

drinken kunnen luisteren naar Miriam onze specialist begaafdheid. Zij heeft verteld over wat 

begaafdheid inhoud en hoe wij als school hier zowel binnen als buiten de klas mee omgaan. 

Wij vonden het een geslaagde bijeenkomst en hopen u op het volgende koffiemoment voor 

locatie Gouden Uillaan in december te mogen ontmoeten. Dat koffiemoment zal dan tevens gaan 

over 'Social Media Awareness'. 

 

Studiedag 
Afgelopen vrijdag waren de leerlingen vrij van school, omdat de leerkrachten zelf even in de 

schoolbankjes zaten. Eerder hebben wij u ingelicht over ons traject “planmatig werken”, het 

structureel werken naar het stellen van persoonlijke doelen voor de kinderen. Een mooie 

ontwikkeling in het lesgeven waarbij de leerlingen in hun kracht gezet worden. 

Deze studie dag ging over het onderwerp ‘mindset’ van zowel leerkracht als leerlingen. De 

leerkrachten werd gevraagd over de impact van geautomatiseerd leerkrachtgedrag op de mindset 

van leerlingen. Hoeveel handelingen zijn automatisch en bij welke handelingen maak je bewuste 

keuzes. Hierbij werd de koppeling gemaakt naar een “vaste mindset en groei mindset”. We zijn 

verder ingegaan op hoe je kinderen kan helpen de “groei mindset” te activeren. Wat voor vragen kan 

je aan de kinderen stellen zodat zij zelf gaan nadenken. En niet minder belangrijk wat voor 

antwoorden geef je als leerkracht waardoor de groei mindset van kinderen worden geactiveerd. Een 

mooi proces waarbij er op deze dag goede gesprekken volgden en mooie ideeën werden gedeeld.  

Naast de studiedag zullen de leraren op school regelmatig bijeenkomen om ervoor te zorgen dat het 

activeren van de groei mindset een tweede natuur wordt. Dit alles zodat onze kinderen nog beter 

eigenaar kunnen zijn van hun eigen ontwikkeling. 

 

Ouderapp 
Sinds vorig jaar hebben wij op de Klipper een ouderapp. In deze ouderapp hebben de leerkrachten de 

gelegenheid om (gekke)foto’s, filmpjes en berichten te posten. Soms zijn er situaties op school 

waarbij de leerkrachten hun lach niet kunnen inhouden of hun trots niet kwijt kunnen. Zij kunnen de 

filmpjes en foto’s dan op de App zetten zodat zij hun plezier met u kunnen delen. 

De leerkrachten kunnen niet zien of u gekeken heeft en zouden het dan erg leuk 

vinden wanneer u de berichtjes een like kunt geven als u net zo vermaakt bent als 

de leerkracht. Zo wordt het plaatsen van berichten nog leuker.  



 

 

Kinderboekenweek 
Van 5 oktober t/m 16 oktober is het weer zover: de Kinderboekenweek. Dit jaar met het thema 

‘Gi-ga-groen’. Kinderen lezen over de natuur; planten en dieren, over de omgeving, zoals zee of bos. 

Daarnaast besteden we ook veel aandacht aan het klimaat.  

Natuurlijk gaan we op De Klipper tijdens de Kinderboekenweek extra tijd besteden aan lezen en 
werken rond dit thema. De kinderen maken in de klas kennis met boeken rond het thema. Ook 
kunnen de kinderen meedoen aan een speciale wedstrijd rond de Kinderboekenweek: voor de 
groepen 1 t/m 4 is dat een tekenwedstrijd en de groepen 5 t/m 8 mogen een mooi verhaal schrijven 
rond het thema Gi-ga-groen. Veel succes allemaal! 

Het zou leuk zijn als op de eerste dag (woensdag 5 oktober) alle kinderen zoveel mogelijk in het 

groen naar school komen! 

Boekenmarkt 
Ook dit jaar zullen er op school boeken van boekhandel Van Atten liggen. De kinderen zullen deze 
boeken doorkijken en krijgen een briefje mee naar huis waarop ze noteren welk boek ze leuk vinden. 
Wanneer u daarmee een kinderboek koopt bij Van Atten tijdens de Kinderboekenweek, gaat 10% van 
de opbrengst van het gekochte kinderboek naar De Klipper. Van de opbrengst kunnen wij weer 
mooie boeken voor de schoolbibliotheek aanschaffen. U kunt natuurlijk ook naar de bibliotheek gaan 
om een boek te lenen, voor kinderen is een abonnement op de bibliotheek gratis. 

Natuurlijk ontvangt u in deze periode ook het gratis Kinderboekenweekgeschenk bij aankoop van een 
kinderboek: 'Waanzinnige boomhut verhalen' door Andy Griffiths en Terry Denton. Wij wensen u en 
uw kind veel leesplezier 

 

 

 

 

 

Pubercursus CJG 
De Puberchallenge is een gratis pubercursus door het CJG. De cursus kan gestart worden op ieder 

gewenst moment. Door deze cursus krijgen ouders concrete handvatten en kleine opdrachten die 

hen bijvoorbeeld helpen om effectiever te communiceren met hun puber. 

Over de Puberchallenge 

De cursus bestaat uit vijf lessen, die ouders wekelijks in hun mailbox ontvangen. Deze lessen gaan 

bijvoorbeeld over het puberbrein, mentale en lichamelijke veranderingen en praten met je puber. 

Eerst waren er vaste data waarop de Puberchallenge begon, maar nu kunnen ouders op elk gewenst 

moment beginnen. Na inschrijving ontvangen zij direct de eerste les in hun mailbox. Daarna krijgen 

zij wekelijks een nieuwe les. 

Op onze website staan een pagina met alle informatie over de De Puberchallenge, onze online 

pubercursus - CJG Rijnmond 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcjgrijnmond.nl%2Fpuberchallenge&data=05%7C01%7Cw.knaapen%40daltondeklipper.nl%7C26a7681348884c13e3a608da96e040d2%7C2abae77f02114517b8b00108c5a31e4f%7C1%7C0%7C637988187152974598%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=AzSsUV1dgcGph5lL%2B1o%2FNqxwH16Z81QhO7grFxM5GoA%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcjgrijnmond.nl%2Fpuberchallenge&data=05%7C01%7Cw.knaapen%40daltondeklipper.nl%7C26a7681348884c13e3a608da96e040d2%7C2abae77f02114517b8b00108c5a31e4f%7C1%7C0%7C637988187152974598%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=AzSsUV1dgcGph5lL%2B1o%2FNqxwH16Z81QhO7grFxM5GoA%3D&reserved=0


 

 

  


