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10 november 2023

Agenda komende weken

11-11: Sint Maarten 11.45 - 12.00
14-11: OR en voortgangsgesprekken
25-11: PET event groepen 7-8 en opa en oma middag groep 1-3 van 13.00 tot 14.00 uur
05-12: Sinterklaas

Beste ouders/verzorgers,
De gure herfst- en wintermaanden zijn aangebroken. De één vindt het verschrikkelijk, de ander vindt het
heerlijk. Bij mij thuis behoren we tot de laatste categorie. Lekker knus met warme chocolademelk en slagroom
bij de houtkachel zitten. Liefst met een romantische Kerstfilm erbij. (Dat krijg je met drie vrouwen in huis…..)
Ook op de Klipper staan de maanden november en december in het teken van de gezelligheid. We trapten op 9
november af met de lichtjesavond. Op beide locaties werd er een sfeervolle lichtjesroute voor de kinderen en
familieleden uitgezet. Deze route voerde langs alle lokalen waar de lampionnen van de kinderen stonden
uitgestald. De bezoekers kregen op het einde van de route natuurlijk nog iets lekkers. Want dat hoort bij Sint
Maarten!

Nadat Sint Maarten geweest is, gaan we ons voorbereiden op de komst van de goedheiligman. Op maandag 5
december zal de Sint natuurlijk ook onze school bezoeken. In de weken daarvoor besteden we er door middel
van ons eigen Sinterklaasjournaal al veel aandacht aan. We zijn benieuwd naar welke avonturen de Sint dit jaar
weer zal beleven.

We sluiten deze gezellige periode af met het vieren van Kerst. De school en de klaslokalen worden sfeervol
versierd en op donderdag 22 december schuiven de kinderen gezellig aan bij de traditionele Kerstdiners.

In het vorige Scheepsjournaal deed ik een oproep voor nieuwe ouderraad leden. Naar aanleiding daarvan
hebben zich op De Bres twee nieuwe ouders voor de ouderraad aangemeld. Heel fijn!

Mocht u ook interesse hebben stuur een berichtje naar: klipper.ouderraad@talenthoorn.nl

Hartelijke groet, Tim Toornstra
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Opbrengst Kinderboekenweek
Wat hebben we genoten van de Kinderboekenweek met zoveel verschillende aktiviteiten.De kinderen zijn enorm
aan het lezen geslagen. Ze zijn super gemotiveerd. Leuk om te zien. Dat is uiteindelijk ons doel!
Ook zijn we heel blij dat de kinderen een boek hebben mogen kiezen tijdens de Kinderboekenweek. In totaal is
er voor €1678,00 aan boeken verkocht. We zijn daar trots op! De Klipper mag voor 10% van deze opbrengst
boeken uitzoeken. Dank daarvoor.
Naast de verkoop van de boeken hebben we dit jaar voor het eerst Sponsor lezen gedaan. De kinderen waren
hier heel enthousiast over. Zij hebben met plezier veel leeskilometers gemaakt.

De totale opbrengst van het Sponsor lezen is € 3267,00. Elke groep kiest voor het behaalde bedrag boeken uit.
Deze boeken blijven in die groep. We hopen dat de kinderen dit enthousiasme vasthouden. Want lezen is toch
het mooiste wat er is. Hartelijk dank voor  uw inzet en uw bijdrage! De kinderen maar ook de leerkrachten zijn
hier super blij mee!

Team de Klipper

Sinterklaasjournaal
Nog een paar nachtjes slapen en dan…
Als alles goed gaat, komt Sinterklaas dit weekend weer in Nederland aan.
Dat worden weer leuke en spannende weken. Natuurlijk volgen we de actuele verwikkelingen rond de Sint en de
Pieten weer op de voet in ons eigen Klipper Sinterklaasjournaal. De live uitzendingen worden door de kinderen
in de klas gevolgd op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend. Om ook de ouders/verzorgers, grootouders
(grote) broers en zussen van dit nieuws op de hoogte te brengen, zullen de uitzendingen in de loop van de dag
ook op de Facebookpagina van de Klipper verschijnen.
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Geslaagde lichtjesavond
Lichtjesavond was op beide locaties zeer geslaagd! Verwonderde kinderen en enthousiaste ouders hebben de
prachtig verlichte routes door beide locaties gelopen. Wat hebben alle leerlingen prachtige lampions gemaakt!

Lampionnen van groep 3DA
In groep 3DA hangen prachtige lampionnen voor 11 november. Deze hebben de kinderen gemaakt onder
begeleiding van vier ouders. De kinderen hebben heel hard gewerkt om de lampionnen te maken en het was
ook heel gezellig. Van tevoren mochten de kinderen kiezen welke lampion ze wilden gaan maken. Je kon kiezen
uit een egel, een vos of een uil. Gelukkig is het bijna 11 november en kunnen de kinderen met hun lampionnen
lopen. Veel plezier!

Groeten van juf Anita
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Webinar: Help! Hoe krijg ik mijn kind naar buiten?
Het webinar ’Help, hoe krijg ik mijn kind naar buiten?’ is voor ouders die hun kind (6-12 jaar) willen stimuleren
om meer buiten te spelen. Tijdens dit webinar ontdekken ouders hoe zij kunnen bijdragen aan minder
beeldschermgebruik en wat de positieve gezondheidseffecten daarvan zijn. Er zijn presentaties en ouders
krijgen tips over hoe je als ouder het buitenspelen kunt stimuleren.

Diverse deskundigen, waaronder een oogarts, mediacoach en jeugdarts, vertellen onder meer over de
20-20-2-methode. Ook kunnen ouders vragen aan hen stellen.

Datum/tijd: woensdag 16 november, 20.00-21.00 uur (thuis, online)

Inschrijven via de link: Zicht op buiten voor ouders: Help! Hoe krijg ik mijn kind naar buiten? - NCJ

Informatieve bijeenkomst voor (gescheiden) ouders
Tijdens de bijeenkomst krijg je een inkijkje in het hoofd en hart van kinderen die met de scheiding van hun
ouders te maken hebben gehad. Twee jongeren met gescheiden ouders delen deze avond hun persoonlijke
verhaal. Deelname is gratis.

Na de indrukwekkende ervaringsverhalen krijg je de kans om anoniem vragen aan hen te stellen. Er is na afloop
ook iemand van het wijkteam aanwezig om vragen te beantwoorden. Alleen luisteren kan ook. Een scheiding
heeft ook invloed op je vrienden en familie. Je mag daarom (maximaal twee) mensen meenemen.

Deze avond is uitsluitend voor volwassenen en wordt georganiseerd door de gemeente Hoorn samen met
stichting Villa Pinedo. Je ontvangt na afloop een informatiepakket met daarin een boek, gesprekskaarten en een
voucher voor een online training.

Locatie: Wijkcentrum Grote Waal, Grote Beer 3, Hoorn
Datum/tijd: dinsdag 29 november, 19.30-21.00 uur
Inschrijven via de link:
https://www.gezinswijzerdrechterland.nl/evenement/informatieve-bijeenkomst-voor-gescheiden-ouders/

Ademloos luisteren
Tijdens de muziekles van juf Tanja mocht Stefan (7DMK) zijn gitaar meenemen. Hij had drie liedjes voorbereid
die hij speelde voor de klas. Alle leerlingen zaten ademloos te luisteren naar Stefan. Wat zijn ze trots op hem.
Prachtig!

Groetjes, juf Michelle
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Groep 7-8DD
Van groep 7-8 zijn er bij het open podium drie optredens geweest. Twee dansen en een piano optreden. Ook
zijn we met groep 7-8 naar het sportveld Keep Moving geweest. Hier hebben de kinderen obstakels moeten
beklimmen en veel moeten samenwerken.

Vriendelijke groet,

juf Danique

Groep 2DAM
Groep 2 is na de herfstvakantie begonnen met het maken van een weektaak. Hiermee zijn ze ijverig aan het
werk.

Met vriendelijke groet, juf Aimee

Natuur & techniek: lekker warm!
De leerlingen van groep 6-7DMK hebben geleerd wat een warmtebron en isolatie is. Dit hebben ze getest met
een proefje: hoe smelt chocolade en welke isolatie (karton, vilt, aluminiumfolie) beschermt het beste tegen de
warmte?

Groeten, juf Michelle

Lees speurtocht met zwerfkeien van groep 3DA en groep 4DSK
Op de laatste dag van de kinderboekenweek hebben de groepen 3DA en 4DSK samen buiten een speurtocht
gedaan. Een kind van groep 3 ging samen met een kind van groep 4 zwerfkeien zoeken op het plein. Op de
zwerfkeien stonden natuur plaatjes en letters. Die letters vormden een zin. Nadat we ze gevonden hadden,
hebben de kinderen samen de zin gevonden en ingevuld op een blad. Dit blad hebben we bij juf Kiki ingeleverd.
Juf Kiki trok uit de goede inzendingen de winnende inzendingen. De prijs is een boek voor de groep. Hieronder
staat welke groepen gewonnen hebben!

Groetjes van juf Kiki, juf Anita en juf Stefanie

Speurtocht Happy Stones
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Tijdens de Kinderboekenweek hebben alle groepen meegedaan aan een speurtocht met Happy Stones.
(zwerfkeien). Wat waren ze enthousiast. Iedere steen die gevonden werd was een feestje.
Op iedere kei stond een plaatje uit de natuur en op de onderkant een letter. (22 keien)
In de klas hebben de kinderen met de letters een zin gemaakt en de groepen 1 en 2 hebben de letters
geschreven. De groepen hebben daarna de gevonden oplossing ingeleverd bij juf Kiki of juf Mariska.
Onder de goede antwoorden zijn er 2 Kinderboeken per locatie verloot.
Winnaars op de “Dubloen”: groep 3 juf Anita en groep 4 juf Stefanie en Kiki.
Ook groep 7-8 van juf Danique had de juiste oplossing.
Winnaars op “De Bres”:  groep 1-2 juf Kimberley/juf Sharon en groep 1 2 juf Chantal.

Kerstmusical
Op beide locaties wordt er ondertussen hard en enthousiast gewerkt aan het optreden voor de kerstmusical.
Daar komt nogal wat bij kijken: decor maken, rollen oefenen, liedjes instuderen, dansen maken, oefenen wat je
moet doen op het podium. Veel werk dus, maar gelukkig is het erg leuk! We hebben ook hulp van een aantal
ouders. Dat is ontzettend fijn, want zonder hulp zijn dit soort projecten eigenlijk niet op te zetten en uit te
voeren. In de laatste week voor de kerstvakantie zullen de optredens plaatsvinden. Tot die tijd werken we nog
even hard door!

Open podium
Op beide locaties heeft er afgelopen week een open podium plaatsgevonden. Op de Bres was dit voor de eerste
keer. Kinderen waren weer onder de indruk van elkanders talenten. Er werd gedanst, gezongen,
gitaar/accordeon/keyboard gespeeld en geturnd! Het waren weer mooie gelegenheden voor de kinderen om
zichzelf te laten zien. Bedankt allemaal, en op naar de volgende ronde halverwege mei 2023.

Ontdekkingsreis
De groepen 5 t/m 8 hebben weer allerlei verschillende activiteiten kunnen ondernemen tijdens de
Ontdekkingsreis. Op de Dubloen was dit de eerste Ontdekkingsreis. Er is gejongleerd, droomhuizen zijn
gebouwd, er zijn films gemaakt, kinderen konden wolvilten, bloempotten aankleden, portretschilderen, bakken,
bruggen bouwen en nog meer. Er zijn ook veel ouders komen kijken bij de tentoonstelling aan het einde van de
Ontdekkingsreis. Voor de kinderen is dit ook een kers op de taart. Bedankt daarvoor.

Ook dit aanbod kan mede gerealiseerd worden dankzij ouders/verzorgers, grootouders en kinderen van
docenten! Ontzettend bedankt voor jullie inzet! Dankzij jullie kunnen we de groepen kleiner maken, zodat er
meer persoonlijke aandacht is en is er meer keuze voor de kinderen om zich te kunnen oriënteren. Het wordt
heel erg gewaardeerd. Heeft u zelf ook een leuk aanbod voor de kinderen van uw locatie, meld u zich dan aan
bij juf Tanja (t.gardner@talenthoorn.nl).
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Zou u wel willen helpen, maar weet u niet zo goed hoe? Aarzel niet en laat het weten. Dan kunnen we samen
kijken naar een passende vorm. Ook hulpouders zullen weer nodig zijn de volgende ronde.

De volgende ronde start op 17 maart 2023.

groeten van juf Tanja

Knots- en Unihockeytoernooi 2022
Aan de leerlingen van de groepen 3 t/m 6

Beste jongens en meisjes,

Donderdag 24 en vrijdag 25 november zal weer het knots- en unihockeytoernooi (zaalhockey) worden
georganiseerd in sporthal de Kers. De groepen 3 en 4 spelen knotshockey op donderdag van 15.00-17.30 uur.
Op vrijdag zijn de groepen 5 en 6 aan de beurt en zij spelen unihockey. De tijd is ook van 15.00-17.30 uur
De strijd zal gaan tussen de basisscholen Dynamis, Ceder, De Klipper, Montessori, Spectrum, Wereldwijzer en
Tandem. Er zal worden gespeeld in gemengde teams van 4 tegen 4. Een team mag maximaal uit 6 spelers
bestaan.

Je kunt je opgeven door een mail te sturen naar Edwin Johannes (de Bres) e.johannes@talenthoorn.nl of Merel
Albertsma (Dubloen) m.albertsma@talenthoorn.nl .
Doe dit uiterlijk vrijdag 11 november!

Geef ook even aan of een van je ouders een team kan coachen!

Met vriendelijke groet,
Edwin Johannes en Merel Albertsma

Het volgende Scheepsjournaal volgt op 8-12-2022
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