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In deze nieuwsbrief vindt u meer informatie over het team, de actiegroepen, de kippen en informatie over 
volgend schooljaar. Veel leesplezier! 
 
Wat fantastisch dat wij vandaag alle kinderen weer op school hebben mogen ontvangen! Wij willen u als ouder 
nogmaals ontzettend bedanken voor uw inzet, steun, hulp en begrip. Wij gaan er op school nog 4 fijne weken 
van maken. 
 

Team 
Babynieuws 
Met veel enthousiasme willen wij u op de hoogte brengen van het heuglijke feit dat juf 
Kirsty en haar man Daan een kindje verwachten! Wij zijn heel blij voor hen en wensen juf 
Kirsty een voorspoedige zwangerschap toe.  
 
Vertrek juf Maaike 
Juf Maaike heeft een baan geaccepteerd op een andere school binnen Vivente. Wij willen haar ook via deze weg 
bedanken voor haar inzet en wensen haar heel veel plezier op haar nieuwe werkplek! 
Hieronder een persoonlijke berichtje vanuit Maaike:  
 
Lieve ouders en kinderen, 
 
Voor de tweede keer een stukje van/over mij in de nieuwsbrief met een nieuwtje. De eerste ging er over dat wij weer een 
kindje verwachten, leuk en fijn nieuws dus! Het tweede nieuwtje is leuk voor mij, maar het voelt ook dubbel.  
Ik heb in de 'Corona tijd' aangegeven dat ik gebruik wil maken van de flexibele mobiliteit binnen Vivente.  Ik mocht solliciteren 
op de vacatures binnen Vivente en ik ga na mijn verlof, werken op basisschool de Ark in Zwolle Zuid. Ik ben heel blij met deze 
nieuwe stap. Het is een leuke school en lekker in de buurt bij mij. 
Ik heb al langere tijd de wens om op een andere school te werken. Ik merk dat het goed is om op een andere plek verder te 
ontwikkelen. Wat het moeilijk maakte voor mij om te solliciteren is het achterlaten van de fijne collega's maar ook de kinderen 
en jullie als ouders. Ik waardeer het contact dat er altijd geweest is en heb moeite dat los te laten, vandaar dat ik graag aan 
jullie wilde uitleggen waarom ik dit nieuwe avontuur aan ga. 
Gelukkig heb ik nog tot de zomervakantie om 'live' afscheid te kunnen nemen van de Paperclip in plaats van het werken vanuit 
huis. 
 
Lieve groet, juf Maaike 

 

Formatie schooljaar 2020-2021 

Helaas kunnen wij u nog niet vertellen wie de juf of meester is van uw kind volgend schooljaar. Wij hopen hier 
uiterlijk volgende week meer over te vertellen.  
Wel kan ik u vertellen dat wij volgend schooljaar met 7 groepen starten. Het ziet er dan als volgt uit: 

Groep 1/2 Groep 1/2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7/8 

Wij vermoeden dat wij in januari 2021 een instroomgroep starten. Of de instroomgroep daadwerkelijk zal 
starten is afhankelijk van het aantal aanmeldingen. Ons streven is om de kleutergroepen door te laten groeien 
tot maximaal rond de 26 leerlingen. 
 
Gymlessen juf Petra 
Juf Petra zal, naast haar twee dagen voor de klas, de gymlessen gaan geven op vrijdag aan de groepen 4 t/m 8. 
Wij zijn heel blij dat zij dit gaat doen.  

 
 
 

 
 
 



 

Actiegroepen op de Paperclip 
Zoals in de vorige nieuwsbrief is aangegeven willen 
wij u graag meer informatie geven over onze 
actiegroepen. Hieronder vindt u meer informatie 
per actiegroep. 
 
Reggio Emilia 
In de actiegroep Reggio Emilia werken wij aan de 
volgende aandachtspunten: 

• Reggio Emilia meer zichtbaar maken in en rond 
de school; 

• kennis en visie van leerkrachten inventariseren 
en vervolgens op studiedagen verdiepen en 
verbreden; 

• ons huidig visiestuk kritisch bekijken en 
aanpassen waar nodig; 

• onze visie vertalen naar de praktijk en 
beschrijven wat dit concreet betekent per 
bouw. 
 

Sociaal-emotioneel 
De actiegroep sociaal-emotioneel zal de komende 
tijd onderzoeken hoe we Kwink meer zichtbaar 
kunnen maken in de school. Kwink is onze methode 
voor sociaal-emotioneel leren (SEL). Kwink is gericht 
op de kracht van een sociaal veilige groep en heeft 
een preventieve aanpak. Lotte zal in september de 
Kwink-coach verdiepingstraining volgen. De Kwink-
coach zorgt onder andere voor de borging van de 
methode binnen de school en houdt de 
doorgaande lijn in de gaten. Naast het feit, dat we 
ons binnen de actiegroep bezighouden met het 
beleid rondom het sociaal-emotioneel leren, zullen 
we ook het sociaal veiligheidsplan herzien. Dit plan 
bestaat uit verschillende protocollen, zoals het anti-
pestprotocol. 
 
ICT 
Met de actiegroep ICT hebben wij de volgende 
doelen gesteld: 

• Inventariseren hoe ICT momenteel wordt 
ingezet in ons onderwijs. Daarnaast hoeveel en 
welke devices beschikbaar zijn in de school; 

• schrijven van een beleidsstuk ICT; 

• doorgaande lijn schrijven voor ICT voor alle 
groepen; 

• onderzoek doen naar uitdagende materialen 
voor wat betreft programmeren; 

• de website persoonlijker maken. Toevoegen 
van nieuwe foto's, waaronder ook foto’s van 
het team. 

 
 
 
 
 

 
Rekenen 
De actiegroep rekenen buigt zich over een nieuwe 
rekenmethode. Na de zomervakantie zullen de 
leerkrachten een aantal methodes uitproberen en 
hier een keuze uit maken. De methode wordt voor 
de kerstvakantie aangeschaft en geïmplementeerd 
in de groepen.  
 
Tuin 
Doelen die zijn gesteld door de tuincommissie 
betreffen: 
Het onderhouden van het schoolplein/tuin en het 
schoolplein aantrekkelijk en uitdagend maken voor 
de kinderen. Om deze doelen te realiseren willen 
wij af en toe een beroep doen op ouders. Voor de 
zomervakantie willen wij graag nog wat klusjes 
oppakken, zoals het afbreken van het kippenhok en 
het inzaaien van het gras. We zijn momenteel aan 
het nadenken over wat wij het nieuwe schooljaar 
met de tuin/ het schoolplein willen gaan doen, wat 
aansluit bij onze visie. Leuke ideeën en uitdagende 
materialen zijn altijd welkom! 
 
Leerovereenkomsten 
Er lag een duidelijke opdracht/wens vanuit het 
team. Wij mochten onderzoeken of de 
leerovereenkomst in de huidige vorm nog wel 
aansluit en of er andere opties zijn. De actiegroep 
heeft daarom eerst alle meningen van de 
leerkrachten (en tevens daarbij de feedback van 
een aantal ouders ) geïnventariseerd. Al snel bleek, 
dat de wens om het huidige rapport aan te passen 
groot was. Wij willen graag een rapport, dat voor 
ouders makkelijk leest en voor leerkrachten prettig 
is om te schrijven. Daarnaast vinden wij het 
belangrijk, dat het aansluit bij onze visie. 
Een eerst concept is naar de collega’s gestuurd en 
momenteel zijn wij bezig met het verwerken van 
hun feedback. Daarnaast hebben wij ons gebogen 
over het rapport, dat einde van dit schooljaar mee 
zal gaan. Vanwege de Corona-crisis zal het een 
aangepast rapport zijn, maar al wel met de nieuwe 
lay-out! Zo krijgt u alvast een voorproefje van het 
nieuwe rapport, dat overigens ‘portfolio’ zal gaan 
heten. 
 

Kortom… het team is hard aan het werk!  



 

Vrijdag 21 augustus 
Dinsdag 8 september 
Donderdag 1 oktober,  
Vrijdag 6 november 
Dinsdag 17 november 
Vrijdag 4 december 
Dinsdag 5  januari 
(nieuwjaarsborrel) 
Vrijdag 22 januari 
Donderdag 11 februari 
Dinsdag 16 maart 
Donderdag 8 april 
Vrijdag 23 april 
Dinsdag 25 mei 
Vrijdag 18 juni 

 

De haan en kippen 
Wij kunnen gelukkig vertellen dat de kippen een fijn 
plekje hebben!

 
 

Volgend schooljaar 

Volgend schooljaar zullen er een aantal nieuwe 
activiteiten op het jaarrooster staan. De bedoeling 
is om dit ieder jaar opnieuw terug te laten komen. 
Uiteraard zullen wij ook deze activiteiten blijven 
evalueren en zien of wij de goede dingen doen. Ook 
uw mening en/of ideeën zijn hierbij van belang.   
 
- Peuterochtenden 

Tijdens deze ochtenden zijn kinderen vanaf 3 
jaar welkom om te ervaren hoe het gaat op de 
Paperclip. De leerkrachten zullen een leuk, 
uitdagend en gezellig programma aanbieden 
om te wennen aan school. Ouders kunnen 
worden rondgeleid door de school.  
Op een later moment zullen hier flyers voor 
worden uitgedeeld. Mocht u iemand kennen 
met een 3-jarig kind dan kunt u deze tip 
misschien alvast doorgeven.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- Nachtje slapen op school 
Het team heeft de wens om in de ‘gouden 
weken’ een nachtje op school te slapen. De 
eerste zes weken op school noemen wij de 
‘gouden weken’. Vanuit de wetenschap blijkt, 
dat deze weken cruciaal zijn voor het werken 
aan de groepsdynamiek. Een nachtje op school 
slapen met de groep kan dit mogelijk nog 
versterken. Het nachtje slapen zal alleen 
plaatsvinden als de Corona-crisis dit toelaat. 
Hier zult u te zijner tijd meer informatie over 
ontvangen. 

 
- Leerlingenraad  

Volgend schooljaar zal de leerlingenraad van 
start gaan. Aan het begin van volgend 
schooljaar mag iedere groep een leerling 
aanwijzen, die de groep gaat 
vertegenwoordigen. De leerling zal in de groep 
inventariseren welke onderwerpen besproken 
moeten worden. Eén keer in de maand zal de 
leerlingenraad samen komen met de directeur 
om deze zaken te bespreken. In de nieuwsbrief 
zult u hier een terugkoppeling van krijgen.  
 

- Koffie drinken met ouders 
Alle ouders van alle groepen zijn op 
onderstaande data van harte welkom om rond 
08.30 uur een kopje koffie/thee te drinken op 
school. Op deze manier hopen wij, dat u zich 
welkom voelt op de Paperclip, dat de 
saamhorigheid wordt versterkt, dat u met 
andere ouders in contact komt en ervaringen 
kunnen uitwisselen en tevens is er de 
mogelijkheid om ideeën uit te wisselen met de 
directeur. U kunt de volgende data alvast 
noteren: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Het complete jaarrooster zult u op een later 
moment van ons ontvangen. 

Dinsdag 27 oktober 2020 

Donderdag 11 maart 2021 

Vrijdag 21 mei 2021 

Van 08.45 uur tot 12.00 uur. 

 



 
 
In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u een brief vanuit de MR en van Fruitvriendjes.  

 
Hartelijke groet, namens het team van de Paperclip, 

Judith Meijwaard 

Directeur de Paperclip.  

  



 

De MR op de Paperclip 
Wat is het doel van de Medezeggenschapsraad (MR) van de Paperclip? 

Het doel van de MR is het bijdragen aan de kwaliteit van het 

onderwijs op school. Dit kan enerzijds reactief zijn, waarin 

wij als MR een standpunt innemen ten opzichte van datgene 

wat de schooldirectie doet maar óók zeker proactief. Wij 

dragen hierbij zaken aan, waarvan wij van mening zijn dat 

het zorg, aandacht of actie vraagt. De MR bestaat uit een 

ouder- en leerkrachten geleding en is hiermee een klankbord 

voor zowel de ouders als de leerkrachten van de Paperclip. De 

MR vindt de mening van de ouders en de leerkrachten heel 

belangrijk, wij stellen het dan ook zeer op prijs als zij zich 

laten horen richting de MR. Ook zullen we voor komend 

schooljaar kijken, hoe we de communicatie naar onze 

omgeving kunnen verbeteren en ouderbetrokkenheid 

vergroten. 

Hoe bereiken wij dit op de Paperclip? 
De MR wil een professionele en prettige gesprekspartner zijn. Dit betekent dat wij op een transparante wijze, met respect 

voor een ieder maar ook op een positief kritische manier, de onderwijskwaliteit en het leerklimaat op school bewaken. 

Hierbij staan wij voor zowel de leerlingen, als de ouders/verzorgers en ook leerkrachten. Wij geloven erin, dat we door 

een onderlinge open, constructieve, actieve en kritische grondhouding een bijdrage leveren aan de schooldoelstellingen. 

 

 

Waar vergadert de MR zoal over? 

• Visie en toekomstplannen 

• Schoolplan (5 jaar) 

• Verbeteringen in het onderwijs 

• Teamplan/ formatieplan 

• Begroting 

• Vaststellen vakanties en vrije dagen 

• Arbo 

• Veiligheid 

• Zaken die door ouders of leerkrachten bij de MR worden aangemeld 
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Wat zijn de bevoegdheden van de MR? 

De MR heeft algemene en bijzondere bevoegdheden oftewel 

rechten. De algemene rechten zijn het informatierecht, het recht 

op overleg en het initiatiefrecht. De bijzondere bevoegdheden zijn 

het instemmingsrecht en adviesrecht. Instemmingsrecht wil 

zeggen dat het bestuur een voorgenomen besluit niet eerder mag 

uitvoeren dan nadat de MR hier mee heeft ingestemd. Bij het 

adviesrecht geldt dat het bestuur een negatief advies van de MR 

beargumenteerd naast zich neer mag leggen. 

Elke geleding (ouder en leerkrachten) heeft instemmingsrecht over die 

zaken die relevant zijn voor die geleding. In de Wet Medezeggenschap Onderwijs staat nauwkeurig 

omschreven voor welke onderwerpen welke bevoegdheid geldt. 

 
De MR gaat niet over problemen van individuele leerlingen, ouders of leerkrachten. Deze zullen 

besproken moeten worden met de betreffende leerkracht. Mocht u punten hebben die met de 

organisatie van de school te maken hebben (bestuurlijke schoolzaken) dan hoort de MR graag 

van u. 

Hoe is de MR te bereiken? 
Voor het goed functioneren van de MR is het belangrijk voor ons om contact te houden met de ouders. 

Met vragen, opmerkingen of ideeën kunt u altijd bij ons terecht. U kunt ons persoonlijk aanspreken of 

een email sturen aan e-mailadres mr@depaperclip.nu 

 
Alle ouders/verzorgers waarvan een kind op De Paperclip zit én personeelsleden van de Paperclip 

kunnen zich verkiesbaar stellen voor de MR indien een plek vrij komt. Een gekozen ouderlid, heeft 

zitting voor vier jaar en mag zich herkiesbaar stellen voor nog eens 4 jaar. Dit gaat altijd gepaard met 

een uitvraag voor nieuwe kandidaten in de nieuwsbrief. Is er naast het zittende MR lid ook een andere 

kandidaat, volgt een verkiezing. 

 

 
Voor het schooljaar 2020/2021 bestaat de MR uit de volgende leden: 

 
Personeelsgeleding:         Oudergeleding: 

Helma van Dijk         Lotte Kiffers                            Stefan Brans           Daniel de Vries (voorzitter) 

 
  

mailto:mr@depaperclip.nu


 

Onderwerp: Kleding voor schoolfruit  
 
Beste ouders/verzorgers/sponsoren,  
 
Dagelijks gezonde voeding voor kinderen is enorm belangrijk. Leerlingen die gezond eten: kunnen zich 

beter concentreren, zijn minder snel ziek, zitten lekkerder in hun vel en presteren beter. We willen onze 

leerlingen daarom graag nog meer bewust maken van het belang van gezond eten. Daarom doen we niet 

alleen mee met het EU-schoolfruitprogramma, maar verlengen we dit na afloop met het Fruitvriendjes-

programma. Dat heeft als doel om alle kinderen van onze school nog eens heel veel weken te voorzien van 

schoolfruit. Om dit fruit mogelijk te maken organiseren we enkele acties waaronder een 

kledinginzamelactie. 

 

Kleding voor schoolfruit 

Gemiddeld draagt een persoon slechts 20 procent van de kleding die in zijn of haar kledingkast hangt. Het 

voorjaar is voor veel gezinnen het moment om kledingkasten op te schonen. Het meest duurzame is om 

kleding apart in te zamelen. Textiel dat namelijk bij het restafval belandt, wordt verbrand. Zonde, want 

textiel kan meestal prima worden hergebruikt of gerecycled. Er wordt bijvoorbeeld vloerbedekking of 

vulmateriaal voor autostoelen van gemaakt. En van steeds meer vezels kan opnieuw kledingstof worden 

gemaakt. 

Oude kleding is geld waard! 

Oude kleding is dus geld waard! De Fruitvriendjes plaatsen daarom een kledingcontainer op het 

schoolplein. Uw kind krijgt kledingzakken mee van de Fruitvriendjes om uit te delen aan familie, bekenden 

of buren. Gevulde zakken met kleding mogen in de speciale Fruitvriendjes-container en de ingeleverde 

kleding wordt wekelijks opgehaald. De school krijgt hiervoor een vergoeding per kilo en alle opbrengsten 

gaan in de fruitpot. 

Zo draagt u eenvoudig bij om het fruit voor de kinderen op school mogelijk te maken! 

De kledingcontainer staat van 09-06-2020 tot 04-07-2020 op het schoolplein. 

Al uw oude kleding, gordijnen en schoenen zijn welkom en uiteraard ook dat van familie, vrienden, buren 

of andere bekenden! Zorg wel dat deze verpakt zitten zoals op de zakken aangegeven.  

Vriendelijke groeten,  
  
De Fruitvriendjes 
 
 


