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In deze nieuwsbrief vindt u meer informatie over de start van het schooljaar, het team, het 
schoolplein, afspraken rondom Corona en een MR-vacature. 
 

Start van het schooljaar 
Terug naar school op maandag 17 augustus! 
Maandag hopen wij alle leerlingen in goede gezondheid te mogen ontvangen. Wij willen dit schooljaar 
graag op een leuke manier starten. Om 08.30 uur zal er gedanst worden op het plein. Als ouder bent u 
welkom om de opening onderaan de terp te beschouwen. Hierin willen wij u vragen zoveel mogelijk 
de 1,5 meter afstand te handhaven.  
Wij hebben ontzettend veel zin om maandag te starten!! 

 

Startdag 12 augustus 
Op woensdag 12 augustus zijn wij als team gestart op school. Wij kijken met elkaar terug op een 
effectieve, prettige en leerzame dag. De agenda zag er als volgt uit: 

Onderwerp Uitleg 

Teamactiviteit Deze dag zijn wij gestart met de vraag ‘wat zou je doen met een miljoen?’. De 
verschillende ideeën en drijfveren achter het idee zijn met elkaar besproken. Mooi 
om elkaar op een andere manier te leren kennen.  
Vervolgens hebben wij met elkaar gekeken naar de verschillende rollen binnen ons 
team. Alle collega’s hebben van te voren de rollentest van Belbin (2010) ingevuld. 
Iedere rol heeft een kwaliteit en een valkuil. Aan ons nu de opdracht om de 
kwaliteiten van een ieder in te zetten en dat een ieder bewust is van zijn/haar eigen 
valkuil en hier in zijn/haar handelen rekening mee houdt. Dit krijgt nog een vervolg. 

O21 Een inspirerende sessie gehad onder leiding van O21 (organisatie die ondersteunt 
rondom ICT) waarbij wij zijn gestart met het creëren van een visie op ICT in ons 
onderwijs. 

Invulling voor 
gouden weken + 
regels in de school 

De actiegroep sociaal-emotioneel leren heeft nogmaals de urgentie in laten zien van 
de gouden weken. De gouden weken zijn de weken tot de herfstvakantie. In deze 
weken vinden verschillende fases plaats waarin de groep zich vormt. Als leerkracht 
kan je hier positief in sturen om een sterke groep neer te zetten. Alle collega’s 
hebben een programma gemaakt voor deze weken 

Team: Waar staan 
we nu en waar 
willen we heen? 

Als team hebben wij, aan de hand van het model van Lingsma (2018), gesprekken 
gevoerd over waar wij nu staan, waar wij aan het einde van dit jaar willen staan en 
wat daar voor nodig is om daar te komen. Dit zal worden opgenomen op het 
doelenbord, waarbij wij concreet het proces kunnen volgen en successen kunnen 
vieren. 

Samen afsluiten Onder het genot van een drankje en een hapje hebben wij met elkaar de dag 
afgesloten. Ook juist informeel met elkaar in gesprek zijn en aandacht voor elkaar 
hebben gaat ervoor zorgen dat wij nog hechter worden als team. 

 
  



Team 
Als team hebben wij veel zin om het schooljaar te starten en zijn 
wij enthousiast over de koers die wij gaan varen. Als directeur 
ben ik trots op dit enthousiaste, jonge, hardwerkende team met 
veel kwaliteiten! 

 
Geboorte Liam 
Op 7 augustus is Liam Hendrik van ’t Ende geboren! Juf Iris en 
Liam maken het goed. Wij feliciteren juf Iris en Hendrie met de 
geboorte van hun mooie zoon. 
 
Groep 4  
Helaas heeft meester Dennis deze week te kennen gegeven dat 
hij wil stoppen als leerkracht binnen Vivente. Er zal zo snel 
mogelijk een vacature worden geplaatst om een geschikte 
kandidaat te vinden voor groep 4. Wij zijn heel blij dat juf Kirsty, 
een bekend gezicht voor de leerlingen, tot die tijd groep 4 kan lesgeven.  
Wij bedanken meester Dennis voor zijn inzet en bijdrage die hij heeft geleverd aan de Paperclip.  
 

Schoolplein 
Wij hebben u als ouder en de leerlingen gevraagd om mee te denken met het ontwerpen van het 
schoolplein. Wij als team, en zeker de actiegroep ‘tuin’, zijn heel enthousiast over de ideeën. Helaas 
gooit de afwatering onder de grond roet in het eten. In de vakantie zijn experts op school geweest om 
te kijken naar de afwatering. De conclusie en het advies aan de gemeente is om het schoolplein op de 
schop te nemen, zodat de afwatering onder de grond kan worden aangepakt. Om deze reden wachten 
wij nog met het aanpakken van het schoolplein. Wij hopen dat de gemeente zo snel mogelijk hiermee 
aan de slag gaat, zodat wij ons schoolplein vorm kunnen geven. Het wordt vervolgd. 

 
  



Afspraken rondom Corona 
Ook na de vakantie zullen wij met elkaar zorg dragen voor de veiligheid van een ieder. Dit betekent dat 
wij op de Paperclip de volgende maatregelen blijven hanteren: 
 
Hygiëne 
Wij hanteren goede hygiëne en gedragsregels voor de leerlingen in de school. De leerlingen wassen bij 
binnenkomst altijd 20 seconde hun handen. 
 
Halen en brengen 
Het halen en brengen blijft hetzelfde. U neemt afscheid van uw kind onderaan de terp. Wij snappen 
dat dit voor u als ouder en voor sommige leerlingen heel spannend is. Onderaan de terp staan 
collega’s die uw kind naar de leerkracht kunnen begeleiden. De leerkrachten dragen gele hesjes en 
staan verspreid op het plein. Wij willen u vragen om gelijk te vertrekken als uw kind naar de leerkracht 
loopt en zoveel mogelijk de 1,5 meter afstand te handhaven.  
 
Trakteren 
Trakteren mag dit schooljaar alleen voorverpakt. Helaas kunnen wij dus nog niet alle lekkere baksels 
proeven. Voorverpakte etenswaren en speelgoed zoals bellenblaas is weer toegestaan. Wij snappen 
dat sommige leerlingen teleurgesteld zijn, omdat zij voor de vakantie niet mochten trakteren. Mocht 
uw kind alsnog dit schooljaar willen trakteren, dan kunt u hierover contact opnemen met de 
leerkracht. 
 
Aanwezigheidslijst 
Wij proberen zo min mogelijk volwassenen in de school te laten zijn. Mocht er een volwassene 
binnenkomen, dan ligt er een intekenlijst. Mocht er Corona uitbreken op onze school dan helpt de 
intekenlijst bij het contactonderzoek. In verband met de privacywet wordt de intekenlijst na twee 
weken vernietigd.  
 
Oudergesprekken 
Voor oudergesprekken, kennismaking en of andere belangrijke ouderzaken, maken we beredeneerde 
en veilige uitzondering(en) waarbij wij 1,5 meter afstand hanteren. 
 
De maatregelen zijn verre van gewenst. Op de Paperclip zien wij het ook graag anders, maar helaas is 
dit de situatie waarmee wij het moeten doen. Wij bedanken u nogmaals voor uw begrip en geduld. 
 

  



Vacature MR 
Ouder gezocht voor de MR: Meepraten op school? In de MR natuurlijk! 

Wat is een Medezeggenschapsraad (MR)? 

Elk schoolbestuur moet op grond van de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) een MR instellen. 

In het basisonderwijs bestaat de MR uit een personeels- en oudergeleding. Op De Paperclip bestaat 

zowel de personeels- als de oudergeleding uit 2 leden. 

Wat doet een MR? 

De MR denkt mee met het bestuur, toetst haar besluiten en heeft bij bepaalde besluiten instemmings- 

of adviesrecht. Belangrijke wijzigingen kunnen niet worden doorgevoerd zonder instemming van de 

MR. De MR praat bijvoorbeeld mee over de visie van de school, nieuwbouw en sponsoring. Een goed 

functionerende MR kan samen met de ouderraad (OR) een grote bijdrage leveren aan de kwaliteit van 

onderwijs en de sfeer en veiligheid op school. 

Vacature oudergeleding 

Daniel de Vries heeft aan het einde van afgelopen schooljaar aangegeven te willen stoppen als lid van 

de MR. Tot wij opvolging voor hem hebben gevonden, blijft hij lid van onze MR. Dit betekent dat er 

één vacature is, waarvoor wij een enthousiaste ouder zoeken. We zoeken iemand die zich op korte 

termijn én voor een termijn van 4 jaar, beschikbaar wil stellen als MR-lid. 

Wie mogen er lid worden? 

Alle ouders (of voogden) met een kind op De Paperclip kunnen zich voor de MR verkiesbaar stellen, 

zonder dat er bepaalde eisen aan hen mogen worden gesteld. 

Waarom zou u in de MR gaan? 

Als MR-lid kunt u een positieve bijdrage leveren aan de gang van zaken op De Paperclip. U bent nauw 

betrokken bij de school, kunt meepraten en -beslissen over het beleid, krijgt meer contact met andere 

ouders, het team en het bestuur en doet op allerlei uiteenlopende gebieden een schat aan ervaring 

op. 

Geïnteresseerd? 

Meldt u zich dan als kandidaat aan via een e-mail naar mr@depaperclip.nu met als titel MR-

kandidaat/oudergeleding. Voeg een korte tekst toe waarin u zich voorstelt als kandidaat en geef aan 

waarom u zich kandidaat stelt. Deze informatie gebruiken wij om de ouders te informeren in de 

volgende nieuwsbrief. Kandidaten kunnen zich aanmelden tot vrijdag 25 september, 18.00 uur. Bij 

meerdere kandidaten zal er een verkiezing onder ouders plaatsvinden. Hierover t.z.t. meer, indien 

noodzakelijk. 

Heeft u nog vragen? 

Voor verdere informatie of vragen kunt u zich wenden tot Stefan Brans, lid van de MR, 

via mr@depaperclip.nu  

Als school bedanken wij Daniel voor zijn inzet en bijdrage aan de Paperclip! 
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Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze nieuwsbrief, stel ze gerust! 
 

Met vriendelijke groet, mede namens het team, 
Judith Meijwaard 
Directeur de Paperclip. 
 

 

 


