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Kerstdiner 
Op woensdag 19 december zal het kerstdiner gaan plaatsvinden. De inloop start om 16:45 
uur. Het kerstdiner zal zijn van 17:00 uur tot 18:30 uur. Dit jaar kunt u het eten naar de 
klas brengen. Na Sinterklaas komt er een inschrijflijst voor het eten bij de klassen te 

hangen. 
Donderdag 20 december hebben de kinderen les tot 12:00 uur. Vrijdag 21 december zijn 
de kinderen vrij. De kerstvakantie begint dus donderdag 20 december om 12:00 uur. De 

kinderen worden dinsdag 8 januari weer op school verwacht. 
 

Openiningstijden: 
Vanaf dinsdag 8 januari gaat de school om 8:15 open. De lessen starten om 8:30 
 

Parkeren 

Er is vanuit school ouders meermalen verzocht om, als zij hun kinderen naar school 

brengen met de auto, dit zo te doen dat de overige weggbruikers geen hinder 

ondervinden. Dit geldt voor zowel de Spoorweghaven als de kant op de Laan op Zuid. 

Al geruime tijd zijn de politie en de dienst handhaving waarschuwingen aan het geven. 

Inmiddels zijn zij bekeuringen aan het uitschrijven aan ouders die geen gehoor geven aan 

ons verzoek, alleen te parkeren op de daarvoor bestemde plekken. 

De controle gebeurt zowel rondom de Pijler, Kleine Pijler, de Wissel en rond de Clipper op 

volstrekt willekeurige dagen en willekeurige tijden. 

Wij vinden het belangrijk dat iedere verkeersdeelnemer een veilige doorgang heeft in de 

omgeving van de school. Indien u uw kind(eren) met de auto naar school brengt graag de 

volgende aandachtspunten in acht nemen; 

- Probeer een vrij parkeervak te vinden 

- Voorkom dubbel parkeren. 

Is er geen parkeervak vrij, blokkeer in geen geval de doorgang voor het overige verkeer 

maar laat uw kind uit de auto stappen en zelfstandig naar school lopen (concept Kiss and 

ride). 

Op deze wijze creëren wij met elkaar een veilige school omgeving. 

 

Bij voorbaat dank 

 

 

 

 

 

 

 



  

Fietsenstalling 

U zult ongetwijfeld gemerkt hebben dat er een start is gemaakt met de ontwikkelingen op de Laan op Zuid. 

Dit betekent dat er voor en tegenover de school bouwwerkzaamheden zullen gaan plaatsvinden. 

Op dit ogenblik is men bezig met heiwerkzaamheden die zich steeds dichter naar de school zullen verplaatsen. 

Na de kerstvakantie gaan de heiwerkzaamheden nog voor 2 weken door. 

De fietsenstalling zal vanwege werkzaamheden worden afgebroken. Dit betekent dus dat u geen fietsen meer 

kunt plaatsen. De school zal u tijdig informeren wanneer dit gaat gebeuren. 

Er zullen wel extra nietjes voor de school worden geplaatst waar de kinderen hun fiets aan vast kunnen 

zetten. 

Er staan in de fietsenstalling een paar fietsen die er al lang staan en niet worden opgehaald. Die zullen 

weggehaald moeten worden. Als u in het bezit bent van een fietssleutel kunt u de fiets meenemen, wordt de 

fiets niet gehaald dan gaat deze naar een fietsenmaker. 

Met de ontwikkeling van de school is er ook rekening gehouden met een overdekte fietsenstalling 

Deze gaat op de zelfde plek gerealiseerd worden, de stalling is wel iets kleiner dan de huidige, kinderen en 

leerkrachten kunnen wel hun fietsen daarin kwijt. 

    

Roze meisjesfiets blauwroze meisjesfiets Roze/ blauwe meisjesfiets Grijsrode jongensfiets 

 

Colofon:  

De Clipperkrant wordt gemaakt door : Marije de Zwart Meijer 

Met een bijdrage van: Gerard Kuif, Ilse Ouwendijk en Helen Schreuders 

 

De Clipper muzikaal 

Op woensdag 19 december om half 9 gaan we weer traditiegetrouw kerstliedjes zingen. Dit doen we buiten 
met de hele school. U bent van harte uitgenodigd om met ons mee te komen zingen.  

Op woensdag 19 december gaan het Clipperkoor en enkele blokfluiters optreden in verzorgingshuis De 
Steenplaat. We zullen om ongeveer 10.00 uur weg gaan en om 12.00 uur weer terug zijn. Dit optreden is 
alleen voor de bewoners van de Steenplaat.  

Optreden Clipperkoor  

Op vrijdag 7 december rond 17.00 uur gaat het Clipperkoor als onderdeel van een groter koor weer 
kerstliedjes zingen bij het gemeentehuis. Zij zullen daar samen met nog andere koren en Lee Towers 
optreden. U mag allemaal komen luisteren.  

 


