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Belangrijke data 

maandag 14, 21, 28 
september, 5 oktober 

Mogelijkheid om contant de ouderbijdrage te betalen aan de oudercommissie van half 9 
tot 9 uur 

dinsdag 15 
september 

Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam bezoekt onze school i.v.m. een onderzoek 

donderdag en vrijdag 
17 en 18 september 

Alle kinderen vrij i.v.m studiedagen Kanjertraining obs de Dapper. De peuterschool is wel 
open! 

vrijdag 25 september Informatiebijeenkomst nieuwe ouders van 10 tot 11 uur 

vrijdag 2 oktober  Offerfeest-viering voor de kinderen 

maandag 5 oktober  World Teachers Day! De Dag van de Leraar…  

woensdag 7 oktober Start Kinderboekenweek: Raar maar waar! 
Laatste betaaldag voor betaling ouderbijdrage 2015-2016 

donderdag 8 oktober Ouderavond Kanjertraining. Uitnodiging volgt! 

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! 

 
Start schooljaar 
We kijken terug op een goede start van het schooljaar. Inmiddels hebben de meeste ouders ook al een 
startgesprek gevoerd met de nieuwe leerkracht van hun kind (eren). Belangrijk, omdat we graag van u willen 
weten, hoe het met uw kind gaat.  
In groep 3 zijn we gestart met een nieuwe leesmethode, in de groepen 4 t/m 8 met een nieuwe taal- en 
spellingsmethode. Dat is even wennen, maar ook heel erg leuk. Nieuw materiaal, nieuwe boeken…  
 
Inmiddels is ook de Day a Weekschool Amsterdam weer gestart in ons gebouw. Vorig schooljaar zaten zij in 
het Terrarium, dit schooljaar is de kern Rood 3 een dag per week uitgebreid met een groep van de Day a 
Weekschool.  
 
De informatieavond van 9 september was een groot succes. We waren erg blij met de vele ouders die zijn 
gekomen. Bedankt daarvoor! Zo zien we het graag: een ontspannen informatief avondje op de Dapper! 
 
 
 
 

 

 

http://www.dayaweekschool.nl/


 

 

Betaling ouderbijdrage  
U ontving van ons een brief met het verzoek om de ouderbijdrage binnenkort te betalen.  
We vragen u de ouderbijdrage vóór 7 oktober 2015 over te maken 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,- 

  
De komende weken kunt u op maandagochtend de ouderbijdrage contant betalen tussen half 9 en 9 uur. 
 
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.  
 
Ouderbijeenkomsten op donderdag 
Eerder ontving u een overzicht met daarop de informatiebijeenkomst in het Aquarium. Deze zijn meestal op 
de donderdag.  
Er komen best wel wat ouders naar deze bijeenkomsten toe, maar er is nog ruimte voor meer ouders! De 
bijeenkomsten starten rond kwart voor 9.  
 
Kinderboekenweek: Raar maar Waar! 
Binnenkort start de Kinderboekenweek. Het thema is Raar maar Waar! Nog voordat de Kinderboekenweek 
start gaan wij al met dit thema aan de slag. We organiseren verschillende activiteiten en maken er een leuke 
en gezellige Kinderboekenweek van. Lezen is een feest en dat willen we vieren…. Raar maar Waar! 
 
Bezoek onderwijsinspectie en Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam 
De komende periode worden we bezocht door het KBA en de onderwijsinspectie. Aan de Kwaliteitsaanpak 
Basisonderwijs Amsterdam doen we nu ruim anderhalf jaar mee. We hebben destijds een plan opgesteld om 
stap voor stap de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren en gaan tijdens het bezoek van het KBA bekijken 
hoe ver we al zijn met de uitvoering van dat plan.  
De onderwijsinspectie bezoekt regelmatig alle scholen in Nederland om de kwaliteit van het onderwijs te 
beoordelen. Het vorige bezoek aan onze school was in 2012.  
We hopen op positieve resultaten van deze twee bezoeken! 
 
Kanjertraining 
Donderdag 17 en vrijdag 18 september is de school gesloten voor de kinderen. 
Niet voor niets… het team van de Dapper volgt op deze dagen de starttraining van 
de Kanjertraining.  
Snel daarna gaan we met de kinderen aan de slag met deze methode. 

Daar kijken we naar uit.  

De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te 
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http://www.kanjertraining.nl/scholen/primair-onderwijs


 

 

houden (preventief), of te verbeteren (curatief). Met het gebruiken van Kanjertraining streven we de volgende 

doelen na:  

 

● Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen. 

● Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas. 

● Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten. 

● Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen. 

● Leren om verantwoordelijkheid te nemen. 

● Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.  

 
Let op: op donderdagavond 8 oktober willen we u graag informeren over de Kanjertraining. Al eerder 
vroegen we u deze datum vrij te houden. We vinden het erg belangrijk dat u allen op deze avond aanwezig 
bent.  
 
Schilderwerk in de herfstvakantie 
In de zomervakantie zijn de twee andere trappenhuizen geschilderd. U heeft dat vast al wel gezien. In de 
herfstvakantie knappen we de school weer verder op: dan worden de andere twee trappenhuizen 
geschilderd.  
 
 

****De volgende DapperKlapper verschijnt rond de herfstvakantie**** 

 
 

 
 

 


