
 

    DapperKlapper 3 - november 2016 
 
Belangrijke data  

Start EU schoolfruit 9 november  

Beverwedstrijd (deel kinderen uit groep 6-8)  of 17 of 18 november (14.15-15.15 uur) 

Bzt show op Hilversum Media Park (groep 8 en         
deel groep 7) 

18 november (14.00-19.00/20.00 uur), uitzending 
19 november om 19:00 uur op NPO3 

Herfst Overzicht mee naar huis 21 november 

Stel je voor…! Visie 2020 bij ouderbijeenkomst 24 november (8.45-9.45 uur) 

Sinterklaasfeest en alle kinderen vrij om 12.00 
uur. 

5 december 

Informatieochtend Kernprocedure voor ouders en 
leerlingen groep 8. 

12 december (8.30-9.30 uur) 

Kerstdiner, informatie hierover volgt. 22 december 

Start Kerstvakantie; alle kinderen vrij om 12.00 
uur. 

23 december 

Kerstvakantie. 23 december 12.00 uur t/m 8 januari 

Eerste schooldag van 2016. 9 januari  

 
Start Schooljaar 2017-2018 
Normaal start het komend schooljaar in noord Nederland op maandag 4 september 2017. Wij willen 4                
en 5 september starten met twee studiedagen. De kinderen beginnen daardoor op woensdag 6              
september. Dit bericht stond niet helemaal juist in een aparte brief die vorige week is uitgestuurd.  
 
Informatieavond Kernprocedure voor ouders en leerlingen van groep 8 
Nog maar even en dan start een nieuw avontuur voor de kinderen uit groep 8. De stap naar het                   
Voortgezet Onderwijs zal genomen worden.  
Maar wat moet daar allemaal voor geregeld worden? Hoe kiest u bijvoorbeeld samen met uw zoon of                 
dochter voor de school, die bij jullie past? Hoe vindt u uw weg in het grote en diverse aanbod aan                    
scholen in Amsterdam? En wat kunt u de komende maanden verwachten? 
Wij willen een moment organiseren om ouders van kinderen van groep 8 te informeren over het                
basisschooladvies, de oriëntatie op VO-scholen, het maken van de voorkeurslijst en de aanmelding, de              
plaatsing, de centrale eindtoets en kennismaken op de VO-school. Daarnaast willen we u op de hoogte                
brengen, van wat er van de ouders wordt verwacht en is er uiteraard de mogelijkheid tot het stellen                  

 

 



 

 

van vragen. Ook in de klas zal het de komende tijd gaan over de verschillende soorten middelbare                 
scholen en waar u op kunt letten bij het maken van een keuze. De keuzegids zal volgende week bij ons                    
binnenkomen en uitgedeeld worden. De kinderen worden wegwijs gemaakt in de keuzegids. De             
keuzegids biedt een overzicht van alle scholen voor voortgezet onderwijs in Amsterdam. Via de website               
van de gemeente Amsterdam vindt u de keuzegids van vorig jaar en aanvullende informatie. Om alvast                
een kijkje te kunnen nemen. We hopen alle ouders van groep 8 te zien op maandag 12 december van                   
8:30 uur - 9:30 uur.  
 
Bzt show 
A.s. vrijdag 18 november vinden de opnames van de BZT show plaats op het Mediapark in Hilversum.                 
Hieraan doet DAP-R, onze rapgroep met Mohamed, Aivan en Tiziano (groep 8 van vorig schooljaar) en                
Saami (groep 8), mee. Een bus met kinderen van onze school gaat naar Hilversum om hen aan te                  
moedigen. De uitzending is op zaterdag 19 november 2016 om 19:00 uur op Zapp/NPO3. Het zou                
fantastisch zijn als onze rapgroep wint en mag optreden in Koninklijk theater Carré voor onder andere                
Koningin Maxima.  
U kunt op DAP-R stemmen via deze link http://www.zapp.nl/de-bzt-show/stemmen.  

 
 
Ouderbijeenkomsten november 2016 
Op donderdag 17 november zal de bijeenkomst gaan over het buurtreceptenboek met Gezond             
Gewicht Ambassadeur Mona.  
Op 24 november zal tijdens de wekelijkse ouderbijeenkomst (8:45-9:45 uur) met ouders in gesprek              
worden gegaan over het visietraject “Stel je voor…! Visie 2020”. Met dit visietraject willen wij de richting                 
bepalen, waarin De Dapper zich de komende jaren zal ontwikkelen. Alle ouders zijn van harte welkom! 
  
De bijeenkomsten vinden plaats in het aquarium boven de aula. Komt u ook! U bent van harte welkom                  
:-) 

 
 

 
 

 

https://www.amsterdam.nl/onderwijs-jeugd/voortgezet-onderwijs/
https://www.amsterdam.nl/onderwijs-jeugd/voortgezet-onderwijs/
http://www.zapp.nl/de-bzt-show/stemmen
https://www.youtube.com/watch?v=x5Faz4S09Mw


 

 

 
Nieuwe Kinderraad 
Op 8 november hebben we afscheid genomen van de oude kinderraad en is de nieuwe kinderraad                
gestart. De groepen 3-8 hebben elk een leerling afgevaardigd om mee te praten over wat belangrijk is                 
op school. Jeniella, Arda, Yasmine, Nilsu, Saami, Richairo en Anjahlie, bedankt! Yessin, Mariam, Jada,              
Umutcan, Widad en Farzana: wij wensen jullie een invloedrijk jaar toe! 
 

 
Bedankt! (Saami was ziek deze dag) Veel plezier!  
 
Sint Maarten 
Jos Zandvliet heeft met leerlingen lampionnen en andere versieringen gemaakt voor Sint Maarten. In              
de aanloop naar de optocht in de avond van 11 september was er ‘s ochtends al een optreden voor de                    
school.  

 

 
 

 
 

 



 

 

 
Afscheid juf Joan 
Na 37 jaar op De Dapper is juf Joan met een welverdiend pensioen gegaan. Op 30 september heeft juf                   
Joan afscheid genomen van collega’s en ex-collega’s. Zij heeft i.p.v. een afscheidscadeau iets leuks voor               
de kinderen te willen doen. Dat hebben we geweten op 12 oktober. De hele dag was de aula gevuld                   
met geluid van trommels. Juf Joan, we wensen je een heerlijk pensioen toe. Je hebt het verdiend!  
 

 
 
 
Geluiduitvindingding:  technieklessen Rode Loper in groep 6 - 8 
Deze weken hebben wij met behulp van De Rode Loper in de groepen 6, 7 en 8 een aantal                   
technieklessen georganiseerd. De leerlingen maken vreemde machientjes. Als het motortje draait, dan            
tikt, rinkelt, plopt, suist en schraapt het. Het zijn geluiduitvindingdingen. Elk geluiduitvindingding heeft             
zijn eigen ritme en klank, maar die zijn nooit helemaal voorspelbaar.  
 

 

 
 

 
 

 

https://drive.google.com/open?id=0B8zE0xUufPf7Zm9PSmdDVXp3TnE0eFhnNEdYYzItSXg2S3M4


 

 

Wereldrecord programmeren met Codeuur 
Op 13 oktober, nota bene op een vrije dag voor de kinderen, kwamen 25 leerlingen en een aantal                  
ouders naar school om mee te doen aan een wereldrecord programmeren. Robey en Rosa hebben               
uitleg gegeven over de programmeertaal Scratch. De kinderen vonden de les erg leuk en, heel               
bijzonder, ook een aantal ouders hebben meegedaan. Uiteindelijk hebben in totaal ruim 11 duizend              
kinderen die ochtend geprogrammeerd en werd het wereldrecord verbroken. 
 

 
 
 
Rapporten en Herfst Overzicht 
Uw kind krijgt, twee keer per jaar, een rapport: in februari en aan het eind van het schooljaar. Aan deze                    
rapporten is een 10-minutengesprek gekoppeld.  
 
Op 21 november geven wij, aan de kinderen uit groep 3 t/m 8, een Herfst Overzicht mee. Hierop kunt u                    
in hoofdlijnen zien, hoe het tot nu toe dit jaar op school gaat. Dit Herfst Overzicht is gebaseerd op de                    
dagelijkse indruk in de klas, verwerkingsmateriaal en op de methodetoetsen. Methodetoetsen laten            
vooral zien of kinderen recente leerstof onder de knie hebben. Als daar aanleiding toe is, kan de                 
leerkracht van uw kind u in de week van 21 november uitnodigen voor een gesprek.  
 
Beverwedstrijd 
Op 17 en 18 november wordt na schooltijd de Beverwedstrijd gehouden voor alle leerlingen uit de                
groepen 6 t/m 8, die zich hiervoor hebben opgegeven. Deelnemers krijgen verschillende vragen, die te               
maken hebben met informatica, algoritmen, structuren, informatieverwerking, logica, puzzels en          
toepassingen. Pittige onderwerpen, maar voorkennis is niet nodig.  
 
Schoolfruit 
Zoals reeds aangekondigd, zijn wij dit jaar uitgekozen als deelnemer van EU Schoolfruit. Dit past               
helemaal bij Jump-In school De Dapper, waardoor wij onder meer gericht zijn op gezonde voeding. De                
komende 20 weken bieden wij elke leerling op woensdag, donderdag en vrijdag fruit op school aan.                
Voorlopig hoeven de kinderen zelf geen fruit mee te nemen op deze dagen. Dit is gestart op 9                  
november. Hierbij extra informatie over het fruit van deze week.  
 

 
 

 
 

 

http://www.beverwedstrijd.nl/
https://drive.google.com/a/obsdedapper.nl/file/d/0B8zE0xUufPf7ZWtDeXdHY1FlUERLaDQ3NkZhVG1tVFM3ekRr/view?usp=sharing


 

 

MR 
Vanwege de verwachte verhuizing van Mahmut Guler, begin 2017, zal er een plek vrijkomen in de                
Medezeggenschapsraad. Indien u belangstelling heeft een aantal keer per jaar in de MR mee te praten                
over het beleid van de school, dan kunt u dit doorgeven aan mr@obsdedapper.nl of aan juf Maaike.  
 
Zero Waste Lab 
Op 28 november wordt op het Dapperplein het Zero Waste Lab geopend. Afval (papier, plastic, textiel)                
kan worden ingeleverd en ‘upcycle’ opnieuw gebruikt worden, dat wil zeggen tot hoogwaardiger             
producten. Wij willen in de toekomst regelmatig gaan samenwerken met het Zero Waste Lab.              
Leerlingen uit groepen 4-6 zullen thuis al recyclebaar materiaal verzamelen in de aanloop naar de               
opening en dat op de dag van de opening inleveren. Meer informatie hierover volgt. 
 
Ouderbijdrage 2016-2017  
Inmiddels is zo’n 75 procent van de ouderbijdrages voldaan. Nader bericht hierover volgt op korte               
termijn.  
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