
Informatie, vakantie– en vrije dagen 

Bezoek ook onze website www.declipper.nl of download onze App 



Belangrijke informatie 

De schooltijden 

Deuren open: ochtend  8.20 start schooltijd 8.30 uur. 

Deuren open: middag 13.05 start schooltijd 13.15 uur 

 

Wilt u ervoor zorgen dat uw kind op tijd op school is. 

 

De hoofdingang is de ingang voor alle groepen 

aan de Laan op Zuid 1362 

 

De schooltijden 

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 

ochtend 8.30 – 12.00 middag 13.15 – 15.15 uur 

Op woensdag 8.30 – 12.00 uur 

Gymnastiek: is volgens klassenrooster 

Zwemmen: is op vrijdag voor gr 5/6. 

Muziek: is op wo do en vrijdag voor gr 1 t/m gr 8 

Koffieochtend ouderconsulent: vrijdag  8.30 uur 

Vakanties  

herfstvakantie ma 22— zo 28  oktober 2018 — kerstvakantie  ma 24 dec—zo 6 jan 2019 

voorjaarsvakantie ma 25 feb –zo 3 mrt 2019  —  meivakantie vrij 19 apr– zo 05 mei 2019 

zomervakantie  ma 22 juli— zo 1 sept 2019 

Studiedagen; kinderen vrij de school is gesloten 

19 sept 2018, 19 okt 2018 , 29 okt 2018, 20 nov 2018, 7 jan 2019, 21 feb –22 feb 2019, 

18 juli 2019,(12.00 uur vrij), 19 juli 2019. 

Verslagavonden  (10 min gesprek) 

26 sept 2018 begin startgesprekken, 21 nov 2018 verslagavond,  

7 maart 2019 verslagavond, 2 juni 2019 verslagavond 

Vrijedagen 

sint op school  5 dec 2018 (tot 12.00 uur daarna kinderen vrij),  

hemelvaartdag 30 —31 mei 2019, pinksterweekend 9 jun –10 juni 

Ouderinformatieavond 

4 sept 2018 inloop om 19.15 uur 



De kosten voor het overblijven: 

In dit schooljaar kan alleen nog via de bank betaald worden. 

Er dient altijd vooraf betaald te worden, nooit achteraf. 

We weten dan voor welke kinderen wij tussendemiddag verantwoordelijk zijn. 

Abonnement Per jaar is € 240,- voor een fulltime plaats (4 dagen per week). De tarieven 

zijn berekend op basis van 40 schoolweken x 4 dagen x 1,25 uur per dag. Het totaal aan-

tal mogelijke opvanguren is 200. De prijs is € 2,- per keer. 

De abonnement tarieven per maand bedragen: 

1 dag pw = € 6,- | 2 dagen pw = € 12,- | 3 dagen pw= € 18,- | 4 dagen pw = € 24,- 

Vrije dagen en/of schoolsluitingen van de school, feestdagen en vakanties worden niet 

verrekend. 

Beëindiging abonnement: Een abonnement is voor onbepaalde tijd. 

Bij beëindiging van het abonnement geldt een opzegtermijn van 2 maanden. Opgezegd 

dient te worden voor de eerste of vijftiende van de maand. 

Strippenkaart: Als ouders slechts incidenteel gebruik maken van de tussenschoolse op-

vang, dan kunnen zij een strippenkaart kopen. De kosten hiervan bedragen € 20,- voor 

10 strippen. De strippenkaart is de gehele schoolperiode geldig en gezinsgebonden, dus 

ook te gebruiken voor broertjes en/of zusjes. Indien ouders aan het eind van het school-

jaar strippen over hebben kunnen zij deze meenemen naar het nieuwe schooljaar. Resti-

tutie van geld is niet mogelijk. 

Deze strippenkaart kunt u ook alleen via de bank betalen. 

De strippenkaart blijf op school en wordt per keer afgetekend door de overblijfcoördina-

tor. Betalen met contant geld is niet mogelijk. 

De kosten van het overblijven kunt u storten op  

IBAN: NL42 INGB 0005859519 t.n.v. Overblijf de Clipper 

Graag ook de na(a)m(en) van uw kind(eren) en groep vermelden. 

Belangrijke informatie 

De vrijwillige ouderbijdrage (schoolfonds): 

Per jaar vragen wij € 50,- per kind. Hiervan organiseren wij: o.a. sportdagen, sint, kerst, 

paasactiviteiten, uitstapjes met OV en niet te vergeten het schoolreisje. U kunt dit storten 

op IBAN NL10 INGB 0004538082 t.n.v. Schoolfonds de Clipper. 

Voor meer informatie kijk op www.declipper.nl > informatie > schoolgids 



Belangrijke informatie 

Inschrijving  

Via onze site www.declipper.nl kunt u een afspraak maken voor het inschrijven van uw 

kind(eren). 

Bijzonder verlof  

Voor het aanvragen van bijzonderverlof (bruiloft, overlijdensgeval in familie) dient u bij 

meester Gerard een bijzonderverlof formulier aan te vragen.  

Inleveren bij meester Gerard. 

De directie behandelt vervolgens de aanvraag conform leerplichtwet. 

 

De school is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van uw persoonlijke eigendom(men) of die van uw kind(eren)  

Afspraken over het in- en uitgaan van school 
 

Om het toezicht op de in- en uitgang van school en dus de veiligheid van uw kind te ver-

beteren hanteert school vanaf nu de volgende afspraken: 

 

De hoofdingang van De Clipper is die aan de Laan op Zuid 1362. Deze ingang wordt door 

alle leerlingen en ouders gebruikt bij het ingaan van school, dus vanaf 8.20 en 13.05 uur. 

De lessen starten om 8.30 en om 13.15 uur; kinderen moeten dan in de klas zijn en de 

ouders verlaten dan de gangen. Ouders verlaten ook de school (evt. via de hoofdtrap) via 

de deur aan de Laan op Zuid. De lessen zijn afgelopen om 12.00 en om 15.15 uur. Het 

verlaten van school als we uitgaan verloopt als volgt: 

 

Onderbouw: de ouders van leerlingen in de onderbouw (groep 1/2) mogen via de hoofdin-

gang de school betreden om hun kind bij de klas op te halen. 

 

Middenbouw: de middenbouw en één groep van de tussenbouw (-TC van juf Ilse) verlaten 

school via de parkingang, (ook wel bekend als de ingang van Bimbola), aan het Spoor-

weghavenpark. Om het overzicht te kunnen houden vragen wij van ouders om te wachten 

áchter de grote stenenrij in het trottoir. De leerkracht kan dan met de klas naar een afge-

sproken plek lopen om vanaf daar erop toe te zien dat uw kind met de juiste persoon 

meegaat. 

 

Tussenbouw en bovenbouw: twee groepen van de tussenbouw (groep 5/6) -TB juf Ellen N. 

en TA juf Titia- en de bovenbouw (groep 7/8) verlaten samen met de leerkracht het  

gebouw via de hoofdingang. Als u uw kind komt ophalen vragen wij u buiten te wachten.  


