
 

DapperKlapper 3 , 25-9-2015 

Belangrijke data 
zaterdag 26 
september 

Heropening Oosterpark, kinderen van de Dapper lopen mee met de Oosterparkloop.  

vrijdag 2 
oktober  

Offerfeest-viering voor de kinderen 

maandag 5 
oktober  

World Teachers Day! De Dag van de Leraar  

woensdag 7 
oktober 

De komkommerkaravaan komt langs! Zie verderop deze DapperKlapper 
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! 

 
Beste ouders, 
Wat eerder dan gepland ontvangt u hierbij de tweede DapperKlapper van dit schooljaar. De reden 
hiervoor is dat er morgen iets speciaals in de Dapperbuurt staat te gebeuren. Daarnaast willen we u 
ook over een aantal andere zaken informeren.  
 
Oosterparkloop opening park 
Morgen wordt het Oosterpark heropend! Het park is weer van ons! Ongeveer veertig kinderen van 
onze school lopen morgenochtend mee met de Oosterparkloop. Het kan zijn dat uw kind zodadelijk 
hierover nog een brief meeneemt; we maken zo nog een rondje langs de groepen om zo veel mogelijk 
kinderen te motiveren om ook mee te lopen. We verzamelen bij de muziekkoepel. Daar staan we klaar 
met nieuwe sportshirts van onze school. De kinderen die meedoen aan de Oosterparkloop mogen een 
uniek ‘obs de Dapper-sportshirt aan’. Komt u ook? Gezellig! 
Het programma: 
De heropening belooft een leuk spektakel te worden. Dit is het programma: 

● 10.30 – 13.00 uur: 8e Oosterparkloop, met 40 Dapperkids! 

● 13.00 – 17.00 uur: Dagprogramma met muziek, theater, kinderactiviteiten en tours. 

● 17.00 – 18.00 uur: Afsluiting door Koperblazers Nederlands Philharmonisch Orkest. 

 

 



 

 

 
Betaling ouderbijdrage  
U ontving begin september van ons een brief over de ouderbijdrage 2015-2016. Onderaan deze 
nieuwsbrief vindt u de tekst van deze brief. U kunt per bank betalen, maar ook contant: 
maandagochtend zitten de ouders van de Ouder Commissie weer voor u klaar! 
 
Terugblik informatieavond 
Langs deze weg wil ik u hartelijk danken voor uw aanwezigheid bij de informatieavond op 9 september. 

Wij hebben deze avond als zeer positief ervaren. De opkomst overtrof onze verwachtingen. De 

interactieve theatervoorstelling over opvoeding was leerzaam en leuk; een ideale combinatie! De sfeer 

was gezellig, ontspannen en alle aanwezigen waren positief betrokken. Dat zien we graag op de 

Dapper.  

In de groepen heeft u die avond veel informatie ontvangen over het aanbod dat uw kind op de Dapper 

krijgt. Mocht u hierover nog aanvullende vragen heeft, dan kunt u uiteraard bij 

ons terecht.  
 
De Dapper wordt een Kanjerschool! 
Het team van de basisschool is afgelopen week getraind in de methode 

‘Kanjertraining’. In oktober starten de kinderen van groep 1 t/m 8 met het werken 

met deze methode. De Kanjertraining is bedoeld om de sfeer in de klas en de school goed te houden 

en waar nodig samen te verbeteren. De kinderen leren met de Kanjertraining beter met elkaar om te 

gaan, ook in lastige situaties. 
Om u als ouder hierover ook goed te informeren, organiseren we op donderdagavond 8 oktober vanaf 

19.15 uur een informatieavond. We hopen zo veel mogelijk ouders die avond te ontmoeten. We starten 

om 19.30 uur . De deuren gaan open om 19.15.  

 

Alles-in-1-School: Wethouder Simone Kukenheim bezoekt onze school! 
Vanmiddag krijgen we hoog bezoek: Wethouder Simone Kukenheim portefeuillebeheerder Onderwijs, 

Jeugd, Diversiteit en Stadsdeel Oost bezoekt onze school. Ze is benieuwd naar de ontwikkeling van 

onze Alles-in-1-school en is nieuwsgierig naar de samenwerking tussen de Peuterschool, de 

Basisschool, de Huiskamer, de Talententent in ons gebouw. Wij zijn erg verheugd met haar interesse in 

onze school!  
 
Kinderboekenweek: Raar maar waar, ruimtevaart! 
Samen lezen is een van de leukste dingen om met je kind te doen. Voor moeders én vaders! 

Binnenkort start de Kinderboekenweek. Het thema is dit jaar: Raar maar waar, ruimtevaart! De 

komende tijd organiseren we op school allerlei activiteiten die te maken hebben met dit thema…. Raar 

maar Waar, ruimtevaart! Komt dat zien! 

 

 
 

 
 

 



 

 

 
Brief inning ouderbijdrage 2015-2016, verspreid 7 september 2015 
 
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 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 


