DapperKlapper 2 - 12 oktober 2017
Belangrijke data
Vrijdag 20 oktober tot en met
maandag 30 oktober

Herfstvakantie en twee studiedagen, alle
kinderen vrij

Woensdag 15 november

Studiemiddag, kinderen vanaf 12 uur vrij

Dinsdag 5 december

Sinterklaas, kinderen vanaf 12 uur vrij

Donderdag 21 december

‘s Avonds kerstdiner (informatie volgt), kinderen in de
middag vanaf 12 uur vrij

Vrijdag 22 december

Kinderen vanaf 12 uur vrij, daarna Kerstvakantie

Zaterdag 23 december tot en
met zondag 7 januari

Kerstvakantie

Groep 7 en 8: Huiswerkbegeleiding, overgang naar VO,
actief burgerschap en woordenschat
De Dapper academie wordt de verzamelnaam voor al het
aanbod buiten schooltijd voor leerlingen. Na de herfstvakantie
biedt de Dapper academie samen met de Stichting Kennis en
Sociale Cohesie twee projecten voor leerlingen in groep 7 en 8:
* op donderdagen na school (tot kwart voor 4) huiswerkbegeleiding en het versterken van
sociale vaardigheden en studievaardigheden in aanloop naar het VO.
* op zondagen het Weekendstudentproject gericht op actief burgerschap en
woordenschat. Er zullen veel excursies zijn.
A.s. maandag 16 oktober van 8:45-9:15 uur organiseren wij een ouderbijeenkomst. Alle
ouders uit groep 7 en 8 zijn van harte welkom.
Verkenning vrijeschool
Graag uw aandacht voor het volgende. Op De Dapper staat een aantal lokalen leeg. Er
wordt momenteel verkend, of deze gebruikt kunnen worden om er een nieuwe vrijeschool
in te starten naast de bestaande Dapper. De vrijeschool is een schooltype, dat ontbreekt in
Amsterdam Oost, terwijl er wel veel belangstelling voor is. Wij zullen een
informatiebijeenkomst organiseren, waar u de gelegenheid heeft vragen te stellen. Over
de datum hiervan wordt u nog bericht.

Startgesprekken
De startgesprekken zijn grotendeels gevoerd. Wij willen u danken voor alle interessante
gesprekken. Wij werken door aan samenwerking tussen school, ouders en kind (‘educatief
partnerschap’).
Taalverrijking
De Taalverrijkingsklassen (tijdens school) zijn 3 weken geleden gestart en deze week
starten de Leerlabs (na school).
DigiDuif
Een groot deel van u heeft de DigiDuif app inmiddels geïnstalleerd. DigiDuif wordt al
regelmatig gebruikt voor bijvoorbeeld afmeldingen bij ziekte. Vanaf de herfstvakantie
zullen wij voor onze communicatie overstappen op DigiDuif.
Drie van onze nieuwe juffen stellen zich nader aan u voor:
Audrey Leek
Hoi allemaal!
Ik ben Audrey, 31 jaar en ik woon in Amsterdam.
Ik ben dit jaar juf van groep 1/2a (maandag, dinsdag en woensdag) en
groep 1/2b (donderdag en vrijdag). In 2010 ben ik juf geworden en ik heb
inmiddels ervaring in verschillende groepen. Ik ben er een paar jaar
tussenuit geweest voor onder andere mijn reis naar Australië, daar heb
ik ook een jaar gewoond. Het afgelopen jaar heb ik met veel plezier
lesgegeven op de J.P. Coenschool. Daar vervulde ik een langdurig verlof
waardoor ik het hele jaar groep 4 draaide. Nu kom ik het team van de
Dapper versterken! In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te schilderen,
salsa dansen en te klussen.
Marieke van Gosliga
Hallo allemaal,
Ik ben Marieke van Gosliga, ik ben 34 jaar en woon in Amsterdam. Dit jaar ben ik de nieuwe
juf van de taalverrijkingsklas en de leerlabs van groep 3 t/m 6. Ik heb taalwetenschap
gestudeerd en de Pabo gedaan, voordat ik juf werd. De afgelopen acht
jaar gaf ik les in groep 1/2 en in groep 3 op een basisschool in
Amsterdam-West. Ik heb me ondertussen verder gespecialiseerd,
ondermeer door de opleiding Master Special Educational Needs met
afstudeerrichting lezen. Ik hou heel erg van taal, lezen en van mooie
kinderboeken en vind het daarom ontzettend leuk, dat ik de kinderen
van de Dapper mag helpen bij het goed leren van de Nederlandse taal.
Kom gerust eens een kijkje nemen in de nieuwe taalklas. Tot ziens!

Marije van Roekel.
Ik ben Marije van Roekel, aangenaam!
Met veel zin ben ik drie weken geleden begonnen met de
taalverrijkingsklas van de bovenbouw. Binnenkort starten de leerlabs!
Naast deze baan maak ik woordenschatlessen voor Snappet. Hiervoor
gaf ik Nederlandse les aan vluchtelingenkinderen. Ook heb ik op de
internationale school gewerkt met kinderen van over de hele wereld.
Zelf heb ik een grote Turkse woordenschat, want ik heb daar twee jaar
gewoond. Weet u veel over een onderwerp of bent u trots op uw
beroep, kom dan eens langs en misschien kunt u onze nieuwsgierige klas iets komen
vertellen! Tot ziens!
Schoolfruit
We starten op 13 november weer met EU Schoolfruit. Kinderen krijgen op 3 dagen per
week fruit op school. Welke dagen dit zijn, wordt nog bekend gemaakt. Het is op die dagen
niet nodig zelf fruit mee te nemen.
Bezoek aan eiland Pampus groep 5
Wij willen vanaf nu kinderen vragen verslagjes te schrijven over activiteiten. Hieronder twee
kleurrijke verslagen van het bezoek van groep 5 aan het “historische forteiland” Pampus:
ik ging naar pampus. het was
griezelig maar ik was niet bang. ik
ging met een boot we deden een
speur tocht het was heel leuk en
we gingen dingen ruiken en voelen
wat in een doos zitten. en we
gingen
luisteren
naar
een
ouderwets radio. en we gingen de
spook ver jagen we gingen door de
sleutel kamer omdat de vorm was
een sleutel dat was grappig en eng
er was geen licht maar te gelijk
leuk en griezelig. maar en de speur
tocht gingen we met speciale
lampen je schrijft je ziet niks maar
je doet een licht dan zie je de
woord

we moeste met de bus en daarna met de tram
en met de boot en we deden een speurtogt en
we kregen een stift die aan de boven kant een
lampje heeft en we moeste leters zoeken met die
stift en we werden in groepjes gedeeld en we
moesten ook aan dingen ruiken en en we moeste
dat ook op schrijven het ruikte niet leker en we
moeste ook aan dingen voelen en op schrijven
en er waren veel spinen weben en er waren ale
enge geluiden en we kregen steeds brifjes van de
geest en er stond op juli heben me gevonden juli
zijn me te veel ik geef op ik ga wel weg uit
pampus maar later kom ik terug en gingen we
verder lopen in de donkere gang en toen gingen
we in een nog donkerdere gang waar je niks kon
zien en toen kwamen bij het eind we pakte onze
tasen en het was heel erg leuk

einde Eymen 

groetjes van chardany

Staking
De nieuwe regering heeft deels gehoor gegeven aan de oproep van de leerkrachten in het
basisonderwijs om salarissen te verhogen en werkdruk te verlagen. Mede dankzij de
staking in oktober en de prikactie in juni is meer bereikt dan anders het geval zou zijn
geweest. Dit geldt vooral voor middelen, die in het nieuwe regeerakkoord zijn vrijgemaakt,
voor verlaging van de werkdruk. De aangekondigde salarisverhoging (ook een instrument
tegen het groeiende lerarentekort) is veel beperkter dan geëist, dus mogelijk volgen
verdere acties. Wij danken u voor uw begrip en steun.

