DapperKlapper 2 - november 2018
Belangrijke data
woensdag 31 oktober, 8:30 uur

Koffieochtend ouders groepen 1 / 2

Dinsdag 6 november

Stichting
Accu
oefent
liedjes
voor
SuperSintmaarten (zie onder) liedjes met alle
kinderen van De Dapper en de vrijeschool.

Woensdag 7 november, 8:30-11:30 uur

Erik Scherder op De Dapper

Woensdag 7 november na school

Lampionnen maken in de aula na school
(bedoeld voor kinderen van groep 3-8)

Donderdag 8 november

Warmdraaien voor Super-Sint Maarten. Accu
start de dag rond 8:15 uur zingend op het
schoolplein, met ouders en kinderen die dat
willen.

Zondag 11 november, 18:45 uur

Super Sint Maarten! (zie onder)

Vrijdag 16 november, 8:35-9:00 uur

Snappet informatiebijeenkomst (zie onder)

Woensdag 21 november

Studiemiddag, vanaf 12:00 uur alle kinderen vrij

Woensdag 28 november, na 8:30

Handwerken in aula voor ouders (zie onder)

Woensdag 5 december

SInterklaas! En vanaf 12:00 uur alle kinderen vrij

Donderdag 13 december

Studiedag, alle kinderen vrij

Donderdag 20 december

Kerstdiner, kinderen om 12:00 uur vrij en
‘s avonds kerstdiner (meer info volgt)

Vrijdag 21 december

Om 12:00 uur start de kerstvakantie

Professor Erik Scherder op De Dapper
Op 7 november in de ochtend is op De Dapper een grote, leuke, leerzame bijeenkomst
voor ouders over het belang van bewegen voor het kinderbrein. Van 8:30-9:15 uur is de
inloop (er wordt ook ontbijt aangeboden) en het programma eindigt om 11:30 uur (zie ook
de flyer in de bijlage). U kunt zich aanmelden via de inschrijflijst bij de voordeur of via
www.amsterdam.nl/formulieren/sport/beweeg.
Super Sint Maarten!
Sint Maarten in Oost is Super Sint Maarten
Een optocht door de wijk, die start op de
Dapper. Traditioneel gaat in Oost op 11
november om 18.45 uur een zingende

stoet van ouders en kinderen met lampionnen door de wijk. De optocht wordt muzikaal
begeleid door Accu (art, community and culture), fanfare en muzikanten uit de omgeving
én … door wie wil. De start is achter de Dapper, waar de kerkklokken alvast klinken. Het
gaat de organisatoren om de boodschap van géven in plaats van nemen. De liedjes, die
tijdens de optocht worden gezongen, dragen dan ook die boodschap uit. Wij oefenen ze op
school en op school kunnen lampionnen worden gemaakt met de kinderen. De optocht
duurt tot half negen. Meelopen hoeft niet de gehele tocht; je sluit aan zolang het leuk (of
nog geen bedtijd...) is.
Handwerken voor ouders
Ongeveer eens per maand is er om 8:30 uur een handwerkochtend voor ouders van De
Dapper en de vrijeschool in de aula. Iedereen is welkom. De eerste keren zijn 28 november,
9 januari en 6 februari.
Douchen na gym
Wij gaan, van de herfstvakantie tot de kerstvakantie, een proef doen m.b.t. douchen bij
gym. In deze periode is douchen niet langer verplicht. Douchen kost vaak veel tijd en leidt
soms ook tot wat onrust in de kleedkamer. Wij worden streng op het dragen van
gymkleding en de gymtassen dienen in elk geval voor het weekend mee naar huis te gaan,
om gewassen te worden. Vlak voor de kerstvakantie wegen wij de gevolgen tegen elkaar af
en beslissen of ons beleid m.b.t. douchen verandert moet worden.
Communicatie rond methodetoetsen
Er bestonden verschillen tussen leerkrachten t.a.v. de teruggave van methodetoetsen. Wij
hebben nu vaste afspraken gemaakt over inzage van methodetoetsen in groep 3-8 (dit zijn
de toetsen voor rekenen, taal, spelling etc., die ongeveer eens per maand worden
afgenomen). Kinderen krijgen hun toetsscores en/of de toetsen zelf individueel terug. Als er
bij een leerling dingen opvallen, zal de leerkracht contact opnemen met de ouders. Ook zal
de leerkracht via een groepsbericht op Social Schools doorgeven als er recent een aantal
toetsen is afgenomen.
Snappet herhaald
Op vrijdag 16 november van 8:35-9:00 uur zal de informatiebijeenkomst Snappet voor
ouders uit groep 5-8 met als focus “huiswerk op Snappet” herhaald worden. Wij laten zien
hoe (huiswerk op) Snappet werkt en wat uw rol als ouder kan zijn. Er is vanzelfsprekend
ook ruimte voor vragen.
Thematisch werken
Wij zijn ons sinds een jaar aan het oriënteren op een nieuwe thematische methode voor
wereldoriëntatie (en kunstzinnige oriëntatie). Rond de kerstvakantie zullen wij een besluit
nemen hierover. Deze methode zal de methodes Brandaan en de verouderde methodes
Natuurlijk en Wereld van Verschil gaan vervangen.

De Dapper bezoekt het Rijksmuseum

Alle groepen zijn op bezoek geweest bij het Rijksmuseum. Elk met een uitgebreid
programma, dat aansloot bij de IPC thema’s. Zo benutten wij op een betekenisvolle manier
de (culturele) rijkdom, die Amsterdam te bieden heeft.
Kinderboekenweek
Juf Joyce en juf Marieke
openen op feestelijke
wijze
de
kinderboekenweek met
als thema “Kom erbij!”
(over vriendschap) met
een quiz, waarin zij
“boekenvrienden”
uitbeelden.

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.
Ouderbijdrage en tegemoetkomingen gemeente
In het Social Schools bericht van deze DapperKlapper zit ook een brief over de
ouderbijdrage 2018-2019. Het jaarverslag van de inkomsten en bestedingen m.b.t. de
ouderbijdrage van 2017-2018 volgt binnenkort.
Werkgroep ouderactiviteiten en kennismakingsochtend ouders 1/2
De werkgroep ouderactiviteiten zal haar activiteiten voortzetten en uitbreiden met
cursussen, voorlichtingen, activiteiten met ouders en groepen enzovoort. Op 31 oktober
(vandaag) organiseren zij een kennismakingsochtend voor alle ouders van de groepen 1/2.
Er zal een duidelijk herkenbaar bord komen, waarmee u over activiteiten geïnformeerd zal
worden.

