
DapperKlapper 6, 15 november 2015 
 
Belangrijke data: 

donderdag 19-11 Van kwart voor 9 tot 10: VVE-bijeenkomst Social Media. 
Half 10: geplande ontruimingsoefening. 

vrijdag 20-11 Van 10 tot 11: informatie-ochtend nieuwe ouders. 
Van 11 tot half 1: obs de Dapper ontvangt het Jump-In-certificaat!  

tussen 23-11 en 4-12  Tussentijdse gesprekken over de ontwikkeling van uw kind. 
Zie verderop voor meer informatie. 

vrijdag 27-11 Studiedag Kanjertraining, alle kinderen vrij. 

donderdag 3-12 Informatieavond Kernprocedure voor ouders en leerlingen groep 8. 

vrijdag 4-12 Sinterklaasfeest, alle kinderen vrij om 12.00 uur. 

donderdag 17-12 Kerstdiner. 

vrijdag 18-12 Start Kerstvakantie; alle kinderen vrij om 12.00 uur. 

19-12 t/m 3-1-2016 Kerstvakantie. 

maandag 4-1-2016 Eerste schooldag van 2016. 

 
Beste ouders,  
 
De verspreiding van deze DapperKlapper stond gepland op woensdag 18 november. Vanwege de aanslagen in 
Parijs hebben we deze editie vervroegd afgerond. Nog niet alle informatie, die we woensdag met u wilden delen, is 
op dit moment gereed. Vandaar dat we later deze week DapperKlapper 7 al zullen verspreiden.  
 
In deze DapperKlapper vindt u informatie over:  
- De aanslagen in Parijs: praat er over met uw kind. 
- De Dapper wordt de eerste Jump-in school in Oost! 
- Onze online activiteit. 
- De ouderbijeenkomst Social Media in het Aquarium. 
- Kernprocedure 2015-2016: de overgang naar het Voortgezet Onderwijs. 
 
 
 
 

 

 



 

 

De aanslagen in Parijs: Praat er over met uw kind 
Onze steun en gedachten gaan uit naar de getroffenen en nabestaanden van de verschrikkelijke misdaden in Parijs, 
afgelopen vrijdag. De wereld is geschokt. Dat geldt ook voor iedereen in Nederland, in Amsterdam en bij ons op de 
Dapper. Ook voor onze leerlingen, uw kinderen.  
 
Zij horen, zien en lezen net zo goed het nieuws als wij. De kans is groot dat ze via Social Media zelfs meer voorbij 
zien komen dan wij. Wij adviseren iedereen: Praat er over met uw kind. Stel uw kind vragen en laat uw kind zelf 
vertellen. Wij wensen iedereen veel sterkte en wijsheid toe met het verwerken van deze verschrikkelijke 
gebeurtenissen. Op internet kunt u informatie vinden over de wijze, waarop u dit met uw kind kunt bespreken. Hier 
bijvoorbeeld, op de website van de Kindercorrespondent.  
Op school zullen we de komende tijd ruimte geven voor de vragen en reacties van kinderen. Met elkaar moeten we 
een weg zien te vinden, om hier mee om te gaan. De wijze woorden van onze burgemeester van der Laan en de 
krachtige reacties van de moslimgemeenschap, bieden houvast in deze moeilijke periode. Zo ook een citaat van 
Martin Luther King:  
 

"Duisternis kan geen duisternis verdrijven, enkel licht is daartoe in staat.  
Haat kan geen haat verdrijven, enkel de liefde is daartoe in staat". 

 
Ons leven gaat door. Activiteiten, die op onze school al gepland stonden, zullen doorgang vinden. Zo ook de 
geplande ontruimingsoefening, aanstaande donderdag 19 november om half 10. We oefenen dan, om in een zo 
kort mogelijke tijd, allemaal het schoolpand te verlaten, zodat we,  in het geval van eventuele calamiteiten, zo snel 
als mogelijk buiten zullen zijn. We vinden het belangrijk, dat u dit ook alvast weet. De leerlingen zullen we vooraf 
hierover duidelijk informeren. 
 
Ouderbijeenkomst in het Aquarium, donderdag 19 november 
De ouderbijeenkomst van donderdag 19  november (aanvang kwart voor 9) staat in het teken van Social Media. 
Tijdens deze bijeenkomst reserveren we ook ruimte om met elkaar in gesprek te gaan over de aanslagen in Parijs . 
U bent van harte welkom. 
 
Obs de Dapper, de eerste Jump-in school in Amsterdam-Oost!  
Jaren geleden zijn we op de Dapper gestart met het scholenprogramma Jump-in. Vanaf dat moment hebben we 
stap voor stap erg veel veranderd, waardoor onze kinderen op school gezonder zijn gaan eten en meer zijn gaan 
bewegen. Inmiddels hebben we de acht onderstaande doelen, die JumpIn aan scholen stelt, behaald:  
 
1  Gezondheid staat permanent op de agenda. 
2  De school en ouders zetten zich samen in voor gezond gedrag van kinderen. 
3  De school brengt een gezond voedingsbeleid consequent in de praktijk. 
4  Er is voldoende gymles door een vakleerkracht. 
5  De school stimuleert actief buitenspelen. 
6  De school stimuleert sport- en beweegdeelname. 
7  De school signaleert tijdig kinderen met motorische achterstanden en zorgt voor passende begeleiding. 
8  De zorgstructuur en verwijzing naar passend aanbod voor kinderen met over- of ondergewicht is adequaat. 
 
Op vrijdag 20 november ontvangen wij van de gemeente Amsterdam het Jump-in certificaat. Daar zijn we erg trots 
op. We maken hier een klein feestje van. Wilt u hierbij aanwezig zijn, dan bent u bij deze van harte uitgenodigd 
tussen 11 en half 1.  

 

http://www.kindercorrespondent.nl/2015/11/parijs-praat-erover-met-je-kinderen/
https://www.amsterdam.nl/gemeente/organisatie/sociaal/onderwijs-jeugd-zorg/aanpak-gewicht/scholenprogramma/


 

 

We vinden, dat we wel ook nog een groter feestje hebben verdiend, nu we straks officieel een Jump-In school zij. De 
eerste van Amsterdam-Oost zelfs. Daarom organiseren we in 2016 een Sportief feest. De voorbereidingen zijn al 
begonnen. Het belooft een leuke dag te worden! 
 
 

 

Website, Facebook, Twitter en YouTube  
We worden steeds actiever on-line. Wilt u ook digitaal volgen wat we allemaal doen? Kijk dan regelmatig op: 

● onze Website,  
● onze Facebookpagina,  
● ons Twitteraccount en  
● ons YouTube-kanaal.  

Ons digitaal gaan volgen mag natuurlijk. Dat vinden we zelfs erg leuk! 
 
 
Kernprocedure 2015-2016: de overgang naar het Voortgezet Onderwijs 
Helaas hebben de besturen uit het Voortgezet Onderwijs nog geen definitieve keuze gemaakt, hoe de 
kernprocedure (de overgang van leerlingen van groep 8 in het basisonderwijs naar het Voortgezet Onderwijs) dit 
jaar precies gaat verlopen.  
De besturen uit het primair onderwijs hebben op een spoedige besluitvorming aangedrongen. Wij kunnen alleen 
maar afwachten en berichten u zo snel mogelijk, wanneer duidelijk is, hoe de kernprocedure er voor dit jaar uit gaat 
zien. Overigens hebben alle basisscholen in Amsterdam met dit uitstel te maken. 
We hopen de ouders en leerlingen van de huidige groepen 8 zo spoedig mogelijk duidelijkheid te kunnen geven. 
  

 

http://obsdedapper.nl/
https://www.facebook.com/obsdedapper
https://twitter.com/obsdedapper?lang=nl
https://www.youtube.com/user/obsdedapper

