
 

DapperKlapper 1 - 30 augustus 2016 
 
Belangrijke data  

maandag 29 augustus Eerste lesdag schooljaar 2016-2017 

maandag 12 september Studiedag, alle kinderen vrij 

maandag 12 september en andere dagen      
(informatie volgt, zie ook hieronder) 

Startgesprekken met leerkracht/ouder kind 

donderdag 13 en vrijdag  14 oktober Studiedagen, alle kinderen vrij 

zaterdag 15 t/m zondag 23 oktober Herfstvakantie 

 
Een nieuw schooljaar gaat van start 
Beste ouders en kinderen van De Dapper, 
 
Het schooljaar is weer begonnen. Ik hoop dat jullie een fijne vakantie hebben gehad en namens het                 
hele team wens ik jullie een heerlijk en leerzaam jaar. Wij gaan daar samen aan werken.  
 
Jan-Joris Hoefnagel 
 
 
 
Startgesprekken 
Wij willen graag met u en uw kind in gesprek over hoe wij samen kunnen werken aan een fijn en                    
succesvol jaar. Deze gesprekken vinden plaats over ongeveer twee weken. De precieze datum verschilt              
per groep. Over een week ontvangt u meer informatie en kunt u zich inschrijven.  
 
Afspraken in de groep 
De eerste week worden samen met de kinderen, in alle groepen, afspraken gemaakt, over hoe wij                
omgaan met elkaar en met veel voorkomende situaties. Wij hebben al bepaald hoe we met mobiele                
telefoons omgaan. 
 
Mobiele telefoons 
Mobiele telefoons leveren kinderen aan het begin van de dag in bij hun leraar. Die bewaart ze op een                   
afgesloten plek en geeft ze op het eind van de dag terug.  
 
Als de school uit gaat.. 
Groepen 4-8 gaan om 14:00 uur met hun leerkracht naar beneden. De kinderen kunnen buiten op het                 
plein, op een vaste plek, worden opgehaald. Andere kinderen gaan zelf naar huis. Kinderen uit groep                
1-3 worden bij de klas opgehaald.  
 

 

 



 

 

Kanjertraining 
Wij zijn vorig jaar gestart met de Kanjertraining. De Kanjertraining helpt in de manier van met elkaar                 
omgaan. Een belangrijke basis is het steeds werken aan vertrouwen in elkaar hebben. Hierbij horen               
ook lessen, waarbij kinderen door verhalen en oefeningen hierover leren nadenken. Wij willen ook u in                
de loop van het jaar de gelegenheid bieden een of meer van deze lessen bij te wonen. 
 
Sport op De Dapper 
Groepen 6-8 doen vanaf midden september mee aan de Ajax Life Skills & Clinics en voor de groepen                  
3-6 is er op 26 september de Olympische Sportdag in het Olympisch stadion. 
 
Kunst en cultuur 
In september starten de lessen van de muziekschool Amsterdam in de groepen 3-6. 
 
Ouderbijdragen en tegemoetkomingen gemeente 
De school vraagt elk jaar een ouderbijdrage van ouders voor speciale en leuke activiteiten, die niet                
door de overheid betaald worden. De hoogte is nog niet bepaald voor dit jaar. Hierover hoort u                 
binnenkort meer. Als u een laag inkomen heeft, is het mogelijk bij de gemeente Amsterdam een                
scholierenvergoeding aan te vragen, die u hiervoor kunt gebruiken. Meer informatie hierover op de              
website van de gemeente of bij Judith van Elmpt, onze ouder-kind-adviseur.  
 
Aanvragen van extra vrije dagen 
Het kan voorkomen dat u een of meer vrije dag(en) voor uw kind wilt aanvragen. Hiervoor dient u een                   
formulier in te vullen, verkrijgbaar in de directiekamer. Bij een reden die lang van te voren bekend is,                  
zoals een bruiloft, vragen wij u minimaal vier weken van te voren, met bewijs, verlof aan te vragen.                  
Verlofaanvragen van meer dan tien dagen of vlak voor of na een vakantie worden door de                
leerplichtambtenaar behandeld. 
 
Directie, aanspreekpunt  
Meester Jan-Joris is aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend. Op woensdag en             
vrijdagmiddag zijn de teamsleiders onderbouw, middenbouw en bovenbouw (juf Irene, meester Ernst            
of juf Edith) aanwezig in de directiekamer voor dringende vragen of kwesties.  
 
Interne begeleiding 
Afke Dijkstra wordt de nieuwe interne begeleider op De Dapper. Zij heeft de afgelopen jaren op de                 
Laterna Magica gewerkt en begint per 1 oktober. In eerste instantie richt zij zich er vooral op dat                  
leerlingen in de groep onderwijs krijgen op een manier en niveau passend bij hun behoeftes. Ook zal                 
juf Afke met de groepsleerkrachten van groepen 7 en 8 de advisering en overgang naar het voortgezet                 
onderwijs begeleiden. Zeker in de eerste periode zal Juf Dineke zich richten op kinderen die iets extra’s                 
nodig hebben om op school goed tot hun recht te komen. Om de overgang, na het vertrek van juf                   
Myrthe, soepel te laten verlopen, zal Nicole Feenstra, intern begeleider van De Kraal, voorlopig een dag                
per week onderdeel zijn van de interne begeleiding.  
 
Nieuwe gezichten 
Er zijn dit jaar een aantal nieuwe gezichten. De meeste zijn wel al een beetje bekend op school. In een                    
latere DapperKlapper vertellen zij meer over zichzelf. Hieronder kort: 
 

 
 

 
 

 

https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid=%7B37A1B77D-F15D-45B3-9D2A-DA446F0B9FD3%7D


 

 

Afke Dijkstra. Zoals hierboven aangegeven, wordt juf Afke onze nieuwe intern begeleider per 1              
oktober. 
 

Nicole Feenstra. Nicole Feenstra is intern begeleider op De Kraal en zal de komende maanden een dag                 
per week de interne begeleiding op De Dapper versterken.  
 

Diane Scherer. Juf Diane is samen met juf Ankie de groepsleerkracht in 1/2A. De meeste ouders in haar                  
groep kennen haar omdat zij ook vorig jaar heeft ingevallen. 
 

Ankie van Akkeren. Juf Ankie heeft enige jaren geleden ook op De Dapper gewerkt en is samen met juf                   
Diane de groepsleerkracht van 1/2A. Ook ondersteunt zij juf Maaike twee dagen per week in groep 3.  
 

Joyce van Haren. Juf Joyce is de groepsleerkracht van groep 7. Het laatste half jaar heeft zij les gegeven                   
in een van de groepen 8.  
 

Estah Zakeri. Juf Estah loopt haar vierdejaarsstage (LIO) in groep 7. Zij heeft vorig jaar ook een eerdere                  
stage bij juf Ratna in groep 6 gedaan, dus de leerlingen  en ouders kennen haar al. 
 
Snappet 
Op korte termijn - als de techniek daarvoor klaar is - gaan wij in de bovenbouw bij rekenen werken met                    
Snappet 3.0, onderwijs met behulp van computers of tablets. De Dapper heeft zich de afgelopen jaren                
sterk ontwikkeld in het gebruik van IT en dit zal opnieuw een grote sprong vooruit zijn. Snappet helpt                  
met directe feedback (kind en leerkracht zien direct of een opgave goed is gemaakt of niet), is adaptief                  
(de moeilijkheidsgraad van opgaves past zich aan aan de behoeften van het kind) en biedt vele andere                 
voordelen. Wij zullen u uitnodigen voor een demonstratie, als we gestart zijn.  
 
Brand in containerhok 
In de nacht van 27 op 28 augustus is er brand geweest in het containerhok op de hoek Tweede van                    
Swindenstraat / Johanna Westerdijkstraat. De brandweer was snel ter plaatse en heeft de brand              
geblust. Er is wat rook en roetschade in de kleedkamers. Wij zorgen ervoor dat dit snel wordt                 
schoongemaakt. 
 
Overzicht vakanties/ vrije (mid-)dagen 2016-2017 
In een van de vorige DapperKlapper stond onderstaand overzicht al. Voor de zekerheid voegen we het                
overzicht ook aan deze DapperKlapper toe.  
maandag 29 augustus Start nieuwe schooljaar 
maandag 12 september Studiedag, alle kinderen vrij 
donderdag 13 en vrijdag 14 oktober Studiedagen, alle kinderen vrij 
zaterdag 15 t/m zondag 23 oktober Herfstvakantie 
maandag 5 december Sinterklaasfeest, alle kinderen vrij vanaf 12.00 uur 
vrijdag 23 december Alle kinderen vrij vanaf 12.00 u, start Kerstvakantie 
zaterdag 24 dec. t/m zo 8 januari 2017 Kerstvakantie 
woensdag 15 februari Studiedag, alle kinderen vrij 
zaterdag 18 feb. t/m zondag 26 feb Krokusvakantie 
vrijdag 14 april Goede Vrijdag, alle kinderen vrij 
maandag 17 april Tweede Paasdag, alle kinderen vrij 
vrijdag 21 april Koningssportdag, alle kinderen vrij vanaf 13.30 uur 
zaterdag 22 april t/m zondag 7 mei Meivakantie 

 
 

 
 

 



 

 

donderdag 25 en vrijdag 26 mei Hemelvaartsdag en extra vrije dag, alle kinderen vrij 
ma, di en wo 5, 6 en 7 juni Pinksteren en studietweedaagse, alle kinderen vrij 
vrijdag 14 juli Studiemiddag, alle kinderen vrij vanaf 12.00 uur 
vrijdag 21 juli Laatste lesdag, alle kinderen vrij vanaf 12.00 uur 
zaterdag 22 juli t/m zondag 3 september Zomervakantie 

 
 

 
 

 


