
 

DapperKlapper 4, 2 oktober 2015 
 

Belangrijke data 

maandag 5 oktober Start Kanjertraining in alle groepen 
World Teachers Day- Dag van de Leraar! 
Mogelijkheid om ouderbijdrage contant te betalen 

woensdag 7 oktober Opening Kinderboekenweek: Raar maar Waar! 
Laatste betaaldag Ouderbijdrage! 

maandag en dinsdag  
12 en 13 oktober  

De onderwijsinspectie bezoekt onze school i.v.m. een pilotonderzoek 
13 oktober: MR-vergadering 

vrijdag 16 oktober Alle kinderen vrij i.v.m. een studiedag, start herfstvakantie 

maandag 26 oktober  Einde herfstvakantie, we gaan weer beginnen! 

 
Offerfeest-viering  
Gisteren, 2 oktober, hebben we met de kinderen het Offerfeest gevierd. Ouders van onze school 
hebben een heerlijke lunch voorbereid. Bedankt daarvoor!!  
In de aula is deze lunch geserveerd en hebben we stilgestaan bij de achtergrond van deze feestdag. 
Vorige week vierden veel kinderen dit feest thuis met hun familie, gisteren vierden we dat hier op de 
Dapper.  
Op het menu stonden allerlei lekkernijen; een heerlijke burger, salade, fruit en een toetje. We hebben 
gesmuld en genoten!  
 
World Teachers Day- Dag van de leraar: maandag 5 oktober 
Aanstaande maandag is het weer zo ver: World Teachers Day! Een dag dat leraren wereldwijd in het 
zonnetje worden gezet.  
Op de Dapper zijn onze leerkrachten die dag ‘aan de beurt’... Er wacht hen een leuke verrassing, 
waarvoor ze een minuut of twintig de klas uit moeten. Hun groep wordt dan even overgenomen door 
een collega. Onze actieve oudercommissie bereidt voor die dag ook een verrassing voor en spreekt 
daarmee hun waardering uit voor de inzet van onze leraren.  
 
Wilt u met uw kind de juffen of meesters ook verrassen en in het zonnetje zetten, die dag?  
Dat kan op allerlei manieren….. Kijk b.v. op deze Pinterest-pagina! 
 
De Dapper wordt een Kanjerschool 
Maandag is ook, om een andere reden, een bijzondere dag: dan starten we met de Kanjertraining. Het 
is in school al goed te zien dat wij een Kanjerschool worden. U heeft de banner, posters en petjes vast 
al zien hangen. 
Op donderdagavond 8 oktober willen wij u hierover ook graag informeren tijdens de Ouderavond 
Kanjertraining. Deze start om 19.30 uur en duurt tot 21.00 uur. De deuren gaan open om 19.15 uur.  

 

 

https://www.pinterest.com/ideekids/inspiratie-dag-van-de-leerkracht/


 

 

Het is erg belangrijk, dat u die avond aanwezig bent, zodat we met elkaar in het belang van onze 
kinderen, onze kanjers, een goede gezamenlijke start maken. 
Let op: op het strookje onderaan de uitnodigingsbrief die u eerder van ons ontving staat een foutje: er 
staat woensdag, maar dat moet zijn donderdag.  
 
Nieuwe website live! 
Sinds 1 oktober is onze nieuwe website on-line! We zijn er reuze trots op. De komende tijd willen we de 
site nog verder vullen met interessante en leuke informatie van onze Alles-in-1-school!  
Neem gauw eens een kijkje op www.obsdedapper.nl. 
 
Tot slot… de ouderbijdrage! 
Voor iedereen die al betaald heeft: Bedankt!!!  
 
 
Voor de ouders die dat nog even moeten doen: u heeft nog een paar dagen de tijd!  
 
Op de volgende bladzijden vindt u nogmaals de brief, die al diverse keren is verspreid, met daarin alle 
informatie.  
 
 
 
Prettige weekend! 
 
team obs de Dapper 
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Aan: de ouders van de Dapper 
 
Betreft: ouderbijdrage schooljaar 2015-2016 
 

Amsterdam, 7 september 2015, 
 
Beste ouders, 
 
Langs deze weg vragen wij u aandacht voor: 
 

de betaling van de ouderbijdrage 2015-2016 
 
 
Dit doen we van de ouderbijdrage: 
We organiseren hiervan o.a. het Offerfeest, het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest, het 
Paasfeest, de Koningssportdag, het afscheid van de groep 8 kinderen en het Artisbezoek. 
Kortom: veel extraatjes kunnen we hiervan organiseren.  
Zonder uw bijdrage kunnen we deze activiteiten voor uw kind niet organiseren 
 
We vragen u de ouderbijdrage vóór 7 oktober 2015 overmaken op rekeningnummer 
NL49INGB0004880275 van de stichting Dap in de Dapperbuurt. Vermeld a.u.b. de naam 
en groep van uw kind en  ‘Ouderbijdrage 2015-2016’. 
 
De kosten zijn: 

● voor één schoolgaand kind: €20,- 
● voor twee schoolgaande kinderen: €32,50 
● voor drie of meer schoolgaande kinderen: €45,- 

 
Mocht u in twee termijnen willen betalen, dan is dat mogelijk.  
Dit zijn de data waarop we de ouderbijdragen dan uiterlijk willen ontvangen: 

● 7 oktober 2015  
● 20 januari 2016 

 
 

z.o.z. 
 

 
 

 
 

 



 

 

 
Hoe kan ik betalen?  
Via de bank 
U kunt het bedrag overmaken op rekeningnummer:  
NL49INGB0004880275 van de stichting Dap in de Dapperbuurt.  
Vermeld de naam en groep van uw kind en de ‘Ouderbijdrage 2015-2016’. 
 
Contant 
Op de maandagochtenden 14, 21 en 28 september en 5 oktober kunt u bij de 
hoofdingang van de school bij de Oudercommissie betalen. U krijgt dan uiteraard een 
betalingsbewijs. De oudercommissie is er van half 9 tot 9 uur. 
 
Als u niet kunt betalen neem dan contact op met de directie of de administratie om tot 
een gezamenlijke oplossing te komen. 
 
Wat als u niet betaalt? 
Wanneer bovengenoemde bedragen niet op de desbetreffende data op de rekening van 
de Oudercommissie zijn bijgeschreven, heeft de school de mogelijkheid om uw kind uit 
te sluiten van activiteiten, waarvoor de ouderbijdrage bedoeld is.  
Maar dat willen wij en u vast ook niet. 
 
 
We kijken uit naar uw bijdrage, graag vóór 7 oktober 2015, en danken u alvast voor de 
medewerking en de solidariteit. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, namens het team en de oudercommissie, 
 
 
Klaas de Roij  
directeur obs de Dapper 
 
 

 
 

 
 

 


