
DapperKlapper
Nieuwsbrief obs De Dapper - "geworteld in de stad, met een open blik naar de wereld"
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Nikolija (groep 6) werd vorige maand alweer 10

jaar en trakteerde gezond!

Belangrijke data

Op maandag 6 april en
dinsdag 7 april komt de
schoolfotograaf weer langs op
de Dapper. Na schooltijd is
het ook mogelijk om een
familiefoto te maken. De
planning volgt nog.

 

Noodplan Lerarentekort Amsterdam 
U heeft misschien uit de media vernomen dat er een Noodplan is opgesteld in
verband met het lerarentekort in Amsterdam. Dit noodplan bestaat uit drie
hoofdlijnen:
- leraren behouden en nieuwe leraren krijgen
- het gelijk verdelen van de tekorten
- hoe om te gaan met tekorten
Wat betreft dat laatste punt geldt, dat scholen op dit moment moeten handelen
binnen de wettelijke regels, ook als dat niet mogelijk is. Denk hierbij aan de
regel dat er altijd bevoegde leraren voor de klas dienen te staan en regels over
het aantal uren onderwijstijd. Het noodplan stelt uitgangspunten voor, die wel
haalbaar en mogelijk zijn. Alle scholen gaan de komende tijd nadenken over hoe
hieraan invulling te geven, als dit nodig is. Tot nu toe ondervinden wij op De
Dapper gelukkig niet bijzonder veel last van het lerarentekort. Dit is op veel
scholen anders.  Op  5 maart om 8:45 uur is een ouderbijeenkomst in het
Aquarium over dit onderwerp.

Ernst adjunct-directeur
Meester Ernst is  aangesteld als adjunct-directeur, met instemming van de MR.
Ernst is opgeleid als schoolleider en deed al langer veel groepsoverstijgende
taken.  Meester Ernst staat de rest van dit schooljaar van maandag tot en met
woensdag voor de klas, dus zijn directietaken zullen vooral op donderdag en
vrijdag  plaatsvinden.   Meester Jan-Joris kan hierdoor binnen zijn directeursrol
ook het ontwerp en de uitvoering van de Amsterdamse Familie School
coördineren. Hij zal dit met name op donderdag en vrijdag doen.  Voor zover
sprake is van een specifieke taakverdeling zal deze zich de komende maanden
verder uitkristalliseren. 
 

15 t/m 23 februari - Voorjaarsvakantie
 
5 maart - Ouderbijeenkomst Noodplan 
 
10 maart - Studiedag (kinderen vrij)
 
16 t/m 20 maart - Week van de Lentekriebels
 
6 en 7 april - Schoolfotograaf
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Amsterdamse Familie School

Nationale Voorleesdagen
Op woensdag 22 januari hadden wij Juliette de
Wit op bezoek. Zij is illustrator van veel
kinderboeken, waaronder Spekkie & Sproet. Zij
opende op de Dapper de Nationale Voorleesdagen
door voor te lezen aan alle maatjesgroepen.
Tijdens de voorleesdagen gingen de
maatjesgroepen ook bij elkaar op bezoek om aan
elkaar voor te lezen.

In de vorige DapperKlapper lieten wij u al weten dat
De Dapper een van de acht Amsterdamse Familie
Scholen is geworden. Het idee hiervan is dat ouders,
kinderen en school nog intensiever samenwerken om
de omgeving waarin kinderen opgroeien zo krachtig
mogelijk te maken. Meester Jan-Joris zal het ontwerp
en de uitvoering van de Amsterdamse Familie School
gaan coördineren. Achter de schermen gebeurt er veel
en vanaf april zullen ook ouders en kinderen betrokken
worden. Wij houden u op de hoogte.

Zonnepanelen

Sinds deze week kunnen wij de opbrengst van onze 157
zonnepanelen goed volgen. Op een scherm bij binnenkomst van de
school is o.a. de opbrengst van de dag te zien, een maandoverzicht
en de besparingen. Bekijk het zelf maar eens goed met uw kind! 



We zijn na de kerstvakantie gestart met de derde Unit
van IPC. De groepen 7 en 8 werken aan ’Nederland
Waterland’ en de  groepen 5 en 6 aan ’Dinosaurussen’. De
groepen 3 en 4 werken aan ’Speelgoed’ en de groepen
1/2 hebben als thema 'Welkom in de Wereld'! Kom een
keer kijken naar de leerwanden in de klas! 

Tekenles met meester Camille

Na schooltijd komen er rustgevende klanken uit het lokaal van groep 8. Meester Camille is hier bezig met een
tekenles. De vijf kinderen die meedoen ontspannen na een drukke dag en maken de mooiste tekeningen. 
Meester Camille heeft een atelier in de Javabuurt, maar is één dag in de week op de Dapper om te ondersteunen,
maar ook om tekenles te geven.  Elk IPC thema verzorgt hij ook een (teken)les in de klas.  

Dina maakt een portret Diwan tijdens de les stripfiguren



Ik ben Özlem Özkan, leerkracht van groep 7 op
donderdag en vrijdag. Door mijn affiniteit met
kinderen uit verschillende culturen heb ik op
internationale scholen in het buitenland en
Nederland gewerkt. De kinderen op de Dapper
spreken mij heel erg aan door de culturele
diversiteit. De diversiteit brengt veel uitdaging en
rijkdom met zich mee. Ik wens iedereen een fijn
schooljaar waarin we ons best doen om er iets
moois van te maken!

Even voorstellen

Carnaval
De kinderen uit de groepen 1 t/m 4 hebben van de
week Carnaval gevierd, samen met de kinderen van
Vrijeschool Thula. 
Veel kinderen kwamen verkleed naar school, er
was een optocht met muziek en er werden
pannenkoeken gegeten als afsluiting.  

Carnaval


