
DapperKlapper
Nieuwsbrief obs De Dapper - "geworteld in de stad, met een open blik naar de wereld"
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In deze DapperKlapper

Amsterdamse Familie
School
 
Brief ouderbijdrage
 
Ajax Live Skills
 

Elias (groep 3) ging terug naar Zuid Afrika  

en trakteerde  gezond.

.

Belangrijke data

Mentorproject en
weekendstudent
Vanaf eind november starten
het mentorproject (na
schooltijd) en het
weekendstudentproject (op
zondagen) van SKC (de
Stichting voor Kennis en
Sociale Cohesie) weer voor
kinderen in groep 7 en 8.

 

Amsterdamse Familie School

Met trots en vreugde willen wij u laten weten dat De Dapper als een van de
weinige scholen een gemeente subsidie heeft gekregen met de naam
Amsterdamse Familie School. Deze subsidie is gericht op het versterken van
de totale ontwikkelomgeving van de kinderen, inclusief hun leven buiten de
school. Het is een grote en langlopende subsidie, die onder meer tot een forse
uitbreiding van het naschoolse aanbod kan leiden. Wij gaan dit de komende
maanden verder vorm geven, met wetenschappers, partnerorganisaties, maar
vooral ook samen met u en de kinderen. Wat helpt en wat remt kinderen in
hun ontwikkeling? Hoe kunnen wij wij er samen voor zorgen, dat deze
omstandigheden optimaal zijn voor de kinderen op De Dapper? U zult hier
kort na de Kerstvakantie meer informatie over ontvangen.

 Brief ouderbijdrage
Veel gezinnen hebben de ouderbijdrage betaald. Voor de ouders, die nog niet
betaald hebben: er zit bij dit Social Schools bericht ook een herinneringsbrief
over de ouderbijdrage.

 
Dinsdag 5 december - Sinterklaas, kinderen vanaf 12.00 uur vrij
 
Donderdag 19 december - Kerstdiner (17-18 uur), alle kinderen
in middag vanaf 12.00 uur vrij 
 
Vrijdag 20 december - Start Kerstvakantie, alle kinderen vanaf
12.00 uur vrij  
 
Januari en begin februari - Periode met Cito LOVS M-toetsen 
 voor groep 3-8 
 
Donderdag 30 januari  - houdt rekening met een nieuwe
landelijke onderwijsstaking (ook op 31 vrijdag januari)
 
Vrijdag 31 januari - Studiedag, alle kinderen vrij 
 
 
 



Op 19 november vond de finale
van de Voorleeswedstrijd plaats.
Zes kinderen lazen een stuk voor
uit een favoriet boek. Uiteindelijk
werd Hala (groep 7) door de jury
gekozen als winnaar, met een stuk
uit de GVR (Grote Vriendelijke
Reus) van Roald Dahl. Zij mag De
Dapper vertegenwoordigen in de
volgende ronde met kinderen van
verschillende scholen uit Oost.

Ajax Live Skills
Op 5 november kregen
de groepen 5 t/m 8 een
dag vol workshops over
sport, internetgebruik,
verstandig omgaan met
geld en gezondheid. Een
perfecte aansluiting met
de IPC thema’s in de
groepen 5 t/m 8: Ben je
in vorm? en We zijn wat
we eten!.

Discussiëren kun je leren!

Huiswerkbeleid 5-8
Voor de groepen 5 t/m 8 hebben wij, sinds vorig
schooljaar, een afgestemd huiswerkbeleid. Hierin zit
een opbouw en een doorgaande lijn.
 
Wij hebben enkele wijzigingen hierin aangebracht;
zo is bijvoorbeeld IPC erin opgenomen.
 
 

De adventperiode komt eraan, binnen de
Thulaschool wordt deze periode ingeluid met
muziek. Als u het leuk vindt, kunt u luisteren
naar het koor van Thula. Zij zullen af en toe
optreden in de aula.

Thula en Advent

Op 3 november was de Debatbattle
van Discussiëren kun je leren! Na een
aantal lessen in de klas in september
en oktober, bonden twaalf debat
helden de strijd aan in de aula aan de
hand van drie stellingen.
 
Het was niet makkelijk voor de jury,
maar uiteindelijk werd Diwan uit groep
8 gekozen tot Debat Held 2019.

Voorleeswedstrijd Staking
Op 30 (en 31 januari, maar
dat is een studiedag op De
Dapper) is door de
vakbond opnieuw een
landelijke onderwijsstaking
afgekodigd. De
onderwijssector eist lange
termijn middelen en
oplossingen en die zijn tot
dusverre niet geboden. Wij
houden u op de hoogte van
verdere ontwikkelingen
 
 



Tussen de herfstvakantie en de Kerstvakantie werken wij
aan het tweede IPC thema van dit jaar. De groepen 7 en 8
werken aan ’Een leven lang fit’ en groepen 5 en 6 aan ’Ben je
in vorm?’ (De groepen starten elke ochtend met
bewegingsoefeningen). De groepen 3 en 4 werken aan ’We
zijn wat we eten’, terwijl groep 1 en 2 een reguliere Herst,
Sint en Kerst thema’s op een IPC manier uitvoeren. Kom een
keer kijken naar de Leerwanden in de klas?!

Op 5 december verscheen de
Sint van achter het gordijn. Een
heerlijke en gezellige dag voor
de hele school. Sint ging alle
klassen rond en werd verrast
met leuke optredens. In groep
5-8 waren prachtige surprises
gemaakt.  

Sinterklaas


