
DapperKlapper
Nieuwsbrief obs De Dapper - "geworteld in de stad, met een open blik naar de wereld"
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Ibrahim (groep 7) trakteerde op zijn verjaardag

op heerlijke smoothies in de klas.

.

Belangrijke data

Extra Engelse les
Elke dinsdagmiddag, na
schooltijd, volgen 12 leerlingen
van groep 7/8 een Engelse les.
Deze krijgen ze van 4
Amerikaanse studenten, die
een semester in Nederland
studeren.

 

Zonnepanelen
De afgelopen periode zijn er in totaal 157 zonnepanelen op ons dak geplaatst.
In de herfstvakantie worden de zonnepanelen aangesloten. In de aula is het
mogelijk om op een scherm de actuele opbrengst te volgen van de
zonnepanelen. 
 
Talententent
Het eerste blok van de Talententent is al een paar weken bezig en met meer
dan 100 inschrijvingen weer een groot succes. Er wordt gesport (turnen,
basketbal, kleutersport en racketmix),  geschaakt, gevlogt, geknutseld en er is
ook een kookclub. Hieronder een korte impressie.

Maandag 4 november - Start nieuwe IPC Unit
 
Dinsdag 5 november - AJAX Life skills & Clinics
 
Donderdag 6 november - Landelijke onderwijsstaking
 
Donderdag 7 novbember - Studiemiddag
 
Donderdag 14 november - Herfstrapportage mee
 
Woensdag 20 november - Studiedag
 
 



Even voorstellen

Hoi, ik ben Meester Camille, de 'tekenmeester' of 'hulpmeester' zou je kunnen 
zeggen. Ik heb geen eigen klas, maar ik ben wel degelijk actief in vier groepen 
(5 t/m 8). Ik heb het heel erg naar mijn zin en merk dat mijn werk - kinderen 
ondersteunen in hun leerproces, vooral bij rekenen, taal/spelling en lezen - 
iedereen goed doet. Ik ben een tevreden mens! Ik heb best lang geleden mijn 
Pabo-diploma gehaald, in een tijd dat leerkrachten nog 'krijt aan de vingers  
hadden'. Ik heb een specialisatie 'dramatische expressie', ik hou van creativiteit, 
maar de laatste jaren vooral van tekenen en schilderen. Ik heb een eigen atelier 
aan de Zeeburgerdijk en geef daar ook regelmatig les aan kinderen en volwassenen. Ik heb 2 kinderen,
een tweeling van bijna 16, en ben weduwnaar. Mijn vrouw, die uit India komt, is vijf jaar geleden plotseling
overleden. Ik heb met mijn gezin 15 jaar in India gewoond, iets waar ik nog vaak aan terugdenk. De Indische
Buurt is dan ook een fijne plek voor iemand, die niet alleen maar 'zwart-wit' denkt: ik hou van alle kleuren!

Ik ben Marjolein Stomph. Een aantal ouders zal mij inmiddels misschien al
herkennen. Ik werk als extra leerkracht in de groepen 1-2A en 1-2B, 
twee groepen die allebei al fantastische juffen hebben. De kinderen zijn 
veel creatief bezig bij mij, in het atelier, in de plekken van de kern, in de klas. 
Daar praten wij veel bij en over en dat is weer heel goed voor de taal- 
ontwikkeling. Het is erg leuk te merken, dat de kinderen iedere keer 
met veel enthousiasme en creativiteit aan de slag gaan! Voordat ik op de 
Dapper kwam, heb ik 9 jaar op het Zuiderlicht College gewerkt, waar ik 
kinderen begeleidde, die uitvielen bij de lesstof. Daarvoor ben ik leerkracht geweest op een andere
basisschool in Amsterdam Oost bij de kleuters, waar ik ook les heb gegeven op het creatieve vlak en
taalontwikkeling. Komt u vooral naar mij toe, als u verder iets wil weten, vragen of zeggen.Het is leuk om
te werken op een school met zulke leuke kinderen en zo’n enorm betrokken en fijn team!

Ik ben Assia Lachkar, geboren en getogen in Amsterdam Oost. Ik zit al 17
jaar in het onderwijs en ik heb in verschillende groepen lesgegeven, maar
toch wel de meeste jaren in groep 8. 
Ik ben sinds dit schooljaar twee dagen leerkracht van groep 8. Naast
leerkracht ben ik ook kinder- en jongerencoach. 
In mijn klas zorg ik ervoor dat er een goede sfeer is, de kinderen zich veilig
voelen en dat wij dingen goed bespreekbaar kunnen maken. 
Wat ik kinderen graag leer, is verantwoordelijkheid nemen voor eigen
gedrag en keuzes en actief betrokken te zijn bij hun eigen ontwikkeling.
 



Kinderboekenweek
Van 2 t/m 11 oktober was er op school extra aandacht
voor lezen tijdens de Kinderboekenweek (KBW). Het
thema was Op reis, dus werden de kinderen welkom
geheten door de stewardessen van Air Literair.  Elke
klas kreeg vervolgens nog een mooi boek uitgereikt, om
(voor) te lezen in de klas. Tijdens de KWB hebben de
kinderen elke dag zoveel mogelijk ´kilometers´ gelezen.
De klas met de meeste leeskilometers won een prijs.
Groep 7 won de wedstrijd met 4961 kilometer.

IPC
De afgelopen 6 weken hebben wij op de school
gewerkt aan verschillende IPC Units. Groep 1/2
(van A naar B), groep 3/4 (Vervoer), groep 5/6
(Andere plaatsen, een ander leven) en groep 7/8
(Missie naar Mars). 

Ook zijn er diverse uitstapjes of activiteiten
geweest, die in het teken stonden van de IPC Unit.
De groepen 1/2, 3 en 4 zijn naar Schiphol geweest,
groep 5/6 naar het Cinekid festival en de groepen
7/8 hadden een creatieve activiteit van de Rode
Loper.
 
 
 
 

Ouderbijdrage
Om onze kinderen zo veel en zo breed mogelijk
onderwijs te bieden, voegen we er diverse leuke en
leerzame activiteiten aan toe. Deze worden helaas niet
door de overheid vergoed. Om de kosten voor iedereen
betaalbaar te maken, heeft de school een ouderfonds.
Het ouderfonds geld wordt beheerd door de ouderraad
(OR).
 
Bedragen ouderfonds 2019/2020:
 

voor één schoolgaand kind: € 25,- .
voor twee schoolgaande kinderen: € 40,.
voor drie of meer schoolgaande kinderen: € 55,-.

 
Wij verzoeken u vriendelijk om deze bijdrage over te
maken naar IBAN NL49INGB0004880275 ten name van
Stichting DAP in de Dapperbuurt. 
 
Heeft u een stadspas, kom dan even langs bij Tonnie. De
ouderbijdrage (en schoolreis) wordt dan door de
gemeente vergoed.

Gezonde traktaties
Wij zien op de Dapper steeds vaker gezonde en
creatieve traktaties. Als Jump-in school vinden wij
dat een heel goede ontwikkeling. Hieronder wat
traktaties van de afgelopen weken.



Vakantierooster en studie(mid)dagen


