DapperKlapper 1 - oktober 2018
Belangrijke data
Woensdag 3 oktober - vrijdag 12 oktober

Kinderboekenweek

Dinsdag 9 oktober

Lezing liefdevolle begrenzing (zie onder)

Maandag 15 oktober 8:35-9:00 in Aquarium

Informatiebijeenkomst huiswerk op Snappet

Vrijdag 19 oktober

Studiedag, alle kinderen vrij

Zaterdag 20 oktober - zondag 28 oktober

Herfstvakantie

Woensdag 7 november

Erik Scherder op De Dapper

Zondag 11 november, 18:45

Super Sint Maarten!

Woensdag 21 november

Studiemiddag, vanaf 12:00 uur alle kinderen vrij

Juf Frances welkom terug!
Juf Frances is teruggekeerd op De Dapper! Zij staat sinds vorige week drie dagen per week
voor groep 7.
IPC
Tot de herfstvakantie wordt in alle groepen aan een thema gewerkt van het International
Primary Curriculum. In groep 1/2 is dat Familie en vrienden (vanaf 8 oktober starten we met
Speuren en verzamelen), in de groepen 3 en 4 Tijd Detectives, in de groepen 5 en 6
Ontdekkingsreizigers en avonturiers en in groepen 7 en 8 Reizen door de tijd. IPC is een
geïntegreerde methode voor wereldoriëntatie en kunstzinnige oriëntatie. Kinderen zijn een
aantal weken intensief bezig met een thema en hebben de kans extra diep in te gaan op
zaken, die hen bijzonder aanspreken. Juist omdat zo intensief en vanuit verschillende
invalshoeken aan een thema wordt gewerkt, kunnen de kinderen, datgene wat zij leren,
beter begrijpen en plaatsen. Er is ook veel aandacht voor ‘21st Century skills’:
vaardigheden, zoals samenwerken, presenteren en onderzoeken. Wij hopen alle thema’s
met een activiteit voor ouders af te kunnen sluiten. U bent ook van harte uitgenodigd de
‘leerwand’ in de groepen van uw kind(eren) te komen bekijken!
Rijksmuseum
Tussen 28 september en de herfstvakantie gaan alle groepen naar het Rijksmuseum. Ze
doen daar mee aan verschillende activiteiten, die passen bij de IPC thema’s in de groepen.
Kinderboekenweek en bibliotheekboeken
Woensdag 3 oktober is de Kinderboekenweek op school feestelijk geopend. De
Kinderboekenweek heeft als thema Kom erbij! (over vriendschap). De school is versierd en

we besteden, gedurende een week, op verschillende manieren aandacht aan de
Kinderboekenweek. Zoals altijd heeft Kinderen voor Kinderen een bijpassend lied gemaakt.
Er zijn ook activiteiten in de Linnaeusboekhandel en in de bibliotheek OBA. De school heeft
ook ruim 200 nieuwe lees- en informatieboeken aangeschaft.
Huiswerkbeleid
Tot vorig jaar was huiswerk vooral een keuze van elke individuele leerkracht. Wij hebben
hier nu één lijn in aangebracht. Kinderen van de groepen 5-8 krijgen het volgende huiswerk
mee (groepen 6-8 starten na 4 weken van het schooljaar, groep 5 start na de kerstvakantie):
- de kinderen krijgen leerstof voor de methodetoetsen taal, woordenschat, Engels,
aardrijkskunde (inclusief oefenbladen voor topografie), geschiedenis en verkeer
mee naar huis. De datum waarop de toets wordt afgenomen staat er op.
- de kinderen krijgen wekelijkse werkpakketten voor rekenen en Nieuwsbegrip via
Snappet. Andere vakken staan ook open; kinderen kunnen dit gebruiken als
oefenmateriaal. In groep 8 krijgen ze ook leerdoelen spelling, woordenschat en
studievaardigheden mee als voorbereiding op het huiswerk in het VO.
Informatiebijeenkomst ‘Huiswerk op Snappet’
Op maandag 15 oktober van 8:35-9:00 uur is er een informatiebijeenkomst Snappet voor
ouders uit groep 5-8 met als focus “huiswerk op Snappet”. Wij laten zien hoe (huiswerk op)
Snappet werkt en wat uw rol als ouder kan zijn. Er is vanzelfsprekend ook ruimte voor
vragen.
Social Schools 3.0
Vergeet niet de nieuwe app Social Schools 3.0 te downloaden, zodat u op de hoogte blijft
van het laatste Dapper nieuws. Met deze nieuwe app kunt u eenvoudiger reageren op
berichten of contact opnemen met school. Op de groepspagina’s in de app vindt u alle
informatie van de klas op 1 plek en kunt u ook de absenties doorgeven.
Toestemming publicatie foto’s en video’s
Begin september heeft u brief gekregen waarin wij uw toestemming vragen voor het
gebruik van beeldmateriaal van uw zoon/dochter. Op dit moment hebben we iets meer
dan 50% van alle brieven ingevuld retour gekregen, waarvoor uw dank. Heeft u de brief
nog niet ingeleverd, zorg dan dat u dat deze week nog doet.
Herziene normeringen Cito toetsen
Af en toe verandert Cito de normering van bestaande toetsen. Dit leidt voor alle kinderen
in Nederland, die deze toets in het verleden hebben gedaan, tot veranderingen in de
uitslag. Vorig schooljaar is de normering voor de Citotoets studievaardigheden herzien.

Oosterparkloop
Op 16 september was de jaarlijkse Oosterparkloop. De
Dapper was, mede dankzij de betrokkenheid van meester
Ernst en juf Glenda, goed vertegenwoordigd!

Gezonde lunch en gezonde traktatie
Wij hopen dat u elke dag een gezonde lunch meegeeft, met
bruin brood (liefst volkoren) en gezond beleg (kaas, worst of
groente). Datzelfde geldt voor fruit voor bij het 10-uurtje. Op
woensdag zijn wij wat “soepeler” en is bijvoorbeeld een
croissantje of een kaasbroodje ook prima!
Wij zouden het geweldig vinden als er vaak gezond
getrakteerd wordt bij verjaardagen. Alle oudsten krijgen in
de komende week een traktatie waaier mee met boordevol
leuke ideeën hiervoor. Als u toch kiest voor een ongezonde
traktatie, eten de kinderen dit thuis op.

Erik Scherder - Actieve kinderen zijn blije kinderen - 7 november op De Dapper!!!
Met trots kondigen wij een ochtend aan voor ouders met professor Erik Scherder, bekend
van tv, over bewegen en de ontwikkeling
van de hersenen. (zie ook flyer in de
bijlage). U kunt zich aanmelden bij juf
Tonnie
of
via
amsterdam.nl/formulieren/sport/beweeg

Schoolfruit
Vanaf de week van 12 november krijgen we weer drie dagen per week schoolfruit.

Taalverrijking
Evenals vorig jaar bieden wij opnieuw een rijk taalverrijkingsprogramma aan. Dit bestaat uit
een aanbod voor kinderen, die hiervoor uitgekozen worden tijdens schooltijd (in de
middag) en een intensief aanbod voor kinderen na schooltijd (de leerlabs voor groepen 3-8;
u heeft allen een inschrijfformulier ontvangen). De taalverrijkingsklas voor groep 4/5 is al
gestart en de taalverrijkingsklas voor groep 6/7/8 en de leerlabs starten op zeer korte
termijn.
(Super) Sint Maarten voor alle kinderen en ouders die dit leuk vinden!
Sint Maarten is weer in aantocht. Op 6 november worden liedjes ingeoefend, op 7
november na school kunnen kinderen vanaf
groep 3 lampionnen maken (groep ½ in de
klas), op 8 november is er muziek op het
schoolplein in de ochtend en op 11
november is de jaarlijkse Super Sint
Maarten optocht door de buurt. Rond 18:45
wordt verzameld bij de Dapper met
klokkengeluid en om 19:00 start de optocht
met Lichtjes, Paard, Leeuwen dansers en
muziek. Je kunt zo lang meedoen als je wilt.
Ouderbijdrage en tegemoetkomingen gemeente
De school vraagt elk jaar een ouderbijdrage van ouders voor speciale en leuke activiteiten,
die niet door de overheid betaald worden. U ontvangt op korte termijn een brief hierover.
De hoogte is hetzelfde gebleven als vorig schooljaar: 25 euro als u 1 kind op school heeft,
40 euro voor 2 kinderen en 55 euro voor 3 kinderen. Naast de scholierenvergoeding
(meer informatie hierover op de website van de gemeente of bij Judith van Elmpt, onze
ouder-kind-adviseur), zullen stadspashouders opnieuw de mogelijkheid hebben de
ouderbijdrage te voldoen door uw stadspas te laten scannen bij juf Tonnie.
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.
Een bericht van de Voorschool: Peuterschool, Voorschool voor kinderen van 2-4 jaar
Peuters spelen en beleven. De zomervakantie is voorbij en de Voorschool is weer gestart.
Peuters van 2 tot 4 jaar mogen weer spelen en beleven bij een Voorschool van Dynamo. Er
is veel aandacht en tijd voor taalspelletjes, voorlezen, tekenen, luisteren, zingen, bewegen,

fantaseren en gezond eten. Peuters gaan hierdoor beter voorbereid naar de basisschool.
De Voorscholen van Dynamo bieden peuters een veilige, vertrouwde omgeving met
gekwalificeerde en betrokken pedagogisch medewerkers, waar uw kind samen met andere
kinderen veel plezier beleeft. Kom gerust eens kijken. De voorschool is vijf dagen per week
open voor 5 uur per dag. Afhankelijk van uw inkomen, heeft u recht op
kinderopvangtoeslag van de belastingdienst of een vergoeding van de gemeente. Wilt u
weten wat uw kosten zijn? Wij helpen u graag verder met de berekening of aanvraag van de
toeslag. 020 46 09 300 - peuters@dynamo-amsterdam.nl - dynamopeuters.nl - Facebook
Dynamo peuters.
Een berichtje van de tandarts
In een schone mond
tandvleesontsteking.

komen

geen

gaatjes

en

voorkom je

Poets 2x per dag 3 minuten met fluoridetandpasta; ’s morgens na het
ontbijt en ’s avonds voor het slapen gaan.
Tot de leeftijd van 9-10 jaar is napoetsen aan te raden.
Neem naast de maaltijden maximaal 2 tussendoortjes en beperk het
drinken van suikerhoudende dranken.

Een eigen naam voor de Vrijeschool
De Vrijeschool is op 21 september officieel geopend. Een flink aantal ouders en kinderen
waren aanwezig op het sfeervolle openingsfeest vol activiteiten en lekkernijen. Ook is de
nieuwe naam bekendgemaakt: Thula.
Een lezing georganiseerd door de Vrijeschool: Ouderavond liefdevolle begrenzing
Paulien Bom geeft op dinsdag 9 oktober van 20:00-21:30 uur een lezing met als thema:
Liefdevolle begrenzing. Grenzen stellen aan je kinderen: menig ouder worstelt ermee.
Ouders vinden vrijheid en zelfontplooiing belangrijk in de opvoeding, en dan is het moeilijk
om ‘ho’ te zeggen. Maar wat dan te doen als de kinderen druk en lastig zijn of niet
luisteren? Redeneren, onderhandelen, boos worden, straf geven? En als dat allemaal niet
helpt? Paulien Bom houdt in haar lezing een pleidooi voor duidelijke grenzen, die mee
kunnen groeien met het kind. Interactief en met praktische tips voor dagelijkse
opvoedsituaties.
Werkgroep ouderactiviteiten
Volgend jaar zal de werkgroep ouderactiviteiten haar activiteiten voortzetten en uitbreiden
met cursussen, voorlichtingen, activiteiten met ouders en groepen enzovoort. Er zal een
duidelijk herkenbaar bord komen, waarmee u hierover geïnformeerd zal worden.

Fout in jaarkalender
In de jaarkalender (de laatste DapperKlapper van vorig jaar) is abusievelijk aangegeven, dat
donderdag 23 en vrijdag 24 mei 2019 vrije dagen zijn i.v.m. Hemelvaartsdag. Dit moet zijn:
donderdag 30 en vrijdag 31 mei 2019. Verander dit aub in uw agenda of op uw afdruk van
de jaarkalender!
Vakantierooster 2018-2019
Hieronder vindt u het juiste vakantierooster voor 2018-2019:
datum

vakanties en studie(mid)dagen

maandag 3 september

studiedag, alle kinderen vrij

dinsdag 4 september

start schooljaar 2017-2018

woensdag 26 september

studiedag, alle kinderen vrij

vrijdag 19 oktober tot en met zondag 28 studiedag en herfstvakantie, alle
oktober
kinderen vrij
woensdag 21 november

studiemiddag, kinderen vanaf 12 uur vrij

woensdag 5 december

Sinterklaas, kinderen vanaf 12 uur vrij

donderdag 13 december

studiedag, alle kinderen vrij

donderdag 20 december

kinderen om 12 uur vrij, ‘s avonds kerstdiner

vrijdag 21 december

start kerstvakantie, kinderen vanaf 12 uur vrij

zaterdag 22 december - zondag 6 januari

kerstvakantie

vrijdag 8 februari

studiedag, alle kinderen vrij

maandag 11 februari

studiedag, alle kinderen vrij

zaterdag 16 februari tot en met zondag 24 voorjaarsvakantie
februari
vrijdag 12 april

Koningsspelen

maandag 15 april

studiedag, alle kinderen vrij

vrijdag 19 april tot en met zondag 5 mei

meivakantie (inclusief Goede Vrijdag)

donderdag 30 en vrijdag 31 mei

Hemelvaart, alle kinderen vrij

woensdag 5 juni

studiemiddag, alle kinderen vrij na 12 uur

maandag 10 juni

Tweede Pinksterdag

maandag 1 juli

studiedag, alle kinderen vrij

donderdag 4 juli

studiemiddag, kinderen vanaf 12 uur vrij

vrijdag 12 juli

vanaf 12 uur start zomervakantie

zondag 25 augustus 2019

laatste dag zomervakantie 2019

