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Afscheid juf Karin 

Op vrijdag 13 januari 2017 is juf Karin overleden. Juf Karin is zo’n 1,5 jaar ziek thuis geweest 

wegens longkanker. Daarvoor heeft ze 2 jaar op Klinkers in diverse groepen gewerkt.  

 

Karin was een warm persoon die aandacht had voor iedereen. Karin hield van muziek en was 

erg creatief. In haar pauze zat ze meestal op het bankje voor de school in het zonnetje. 

 

In de hal van de school was een plekje ingericht waar mensen stil konden staan bij haar over-

lijden. Gedurende de afgelopen week vulde deze plek zich steeds meer met bloemen, kaartjes 

en tekeningen.  

 

Hoewel wij ons als team enorm verslagen en verdrietig voelen hebben we in een paar dagen 

tijd met elkaar een herdenkingsbijeenkomst georganiseerd. Een bijeenkomst waarin we af-

scheid van haar wilden nemen als juf. Waar kinderen, ouders, de familie en leerkrachten op 

een laagdrempelige manier stil konden staan bij haar overlijden. 

 

Tijdens deze herdenkingsbijeenkomst deed Jantiena een woordje als directeur. Ellen, de inte-

rim directeur van vorig schooljaar, vertelde over haar ervaringen met Karin. En Angela, de 

eerste directeur van Klinkers die Karin aangenomen had vertelde hoe zij Karin gekend heeft. 

Kinderen van unit 4 hebben heel mooi het lied ‘samen voor altijd’ gezongen. Julot en Joost 

hebben een aantal kaartjes van de wensboom voorgelezen. Kaya, Silke en Lynn hebben een 

zelfgemaakt gedicht over Karin voorgelezen. Juf Femke en Carola hebben samen een lied van 

Marco Borsato gezongen. En ook meneer Harrie heeft mooie woorden gesproken. De gymzaal 

was prachtig versierd met de zelfgemaakte bloemen van alle kinderen en de bloemen van de 

OR, kinderen en het team.  

 

Afgelopen vrijdag is het team aanwezig geweest op de crematie van Karin. Het was een mooi 

en verdrietig afscheid met veel engeltjes en roze bloemen, want daar hield Karin van.  

 

Wij willen u bedanken voor uw medeleven, uw betrokkenheid en uw begrip bij wat dit verlies 

voor ons als school betekent. Het was fijn om jullie warmte te voelen. 
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Donderdag 2 februari is er een studiemiddag. Alle kinderen zijn dan om 12.30 uur vrij.  
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Nieuwe gezichten in de school 

De komende weken zult u een aantal nieuwe gezichten zien binnen de school. Zij zullen zich 

in een van de komende Klinkerlinken zelf voorstellen.  

Het eerste nieuwe gezicht dat u tegen kunt komen is van Frank de Brouwer. Frank komt bij 

ons werken als conciërge. 

Daarnaast is Anouk Levert een nieuw gezicht binnen de school. Zij zal op woensdag in Flint 

te vinden zijn. De andere dagen is zij bij ons werkzaam als schoolschil, dat houdt in dat zij 

onze vaste vervangster is wanneer leerkrachten ziek of afwezig zijn. 

Het derde nieuwe gezicht dat u de komende tijd kunt gaan zien is Femke Hendriks. Zij komt 

bij ons werken als Intern Begeleidster voor unit 3 en 4. Susanne zal bovenschools gaan wer-

ken als interim Intern Begeleidster. Susanne blijft dit schooljaar nog 4 uur per week aan 

Klinkers verbonden om Femke en Juliette te begeleiden en ondersteunen.          

ZIJ VIEREN FEEST: 

23-01 Jente, Aventurijn 

26-01 Jesse, Aventurijn 

26-01 Rens, Tijgeroog 

26-01 Sjoerd, Aquama-
rijn 

26-01 Krijn, Valkenoog 

01-02 Bas, Saffier 

02-02 Hawa, Tijgeroog 

04-02 Storm, Zilveroog 

In de vorige Klinkerlink heeft u alvast wat kunnen lezen over de ouderavond van maandag 30 
januari aanstaande. Deze avond zal starten om 20.00 uur en eindigen om 21.30 uur. Het the-
ma van deze avond zal zijn: ‘leren in de thuissituatie’. Tijdens deze avond kunt u inspiratie 
opdoen over wat u thuis met uw kind kunt doen en wat aansluit bij wat wij doen op school.   

Er worden die avond diverse workshops gegeven door leerkrachten van Klinkers. U kunt die 
avond 2 workshops kiezen waar u aan deel wilt nemen. De volgende workshops worden aan-
geboden: 

1. Educatief speelgoed voor kleuters.  

2. Programmeren voor de wat oudere kinderen.  

3. Kinderboeken en hoe u daar mee om kunt gaan in de thuissituatie. 

4. Gezelschapsspellen gekoppeld aan rekenen voor de bovenbouw. 

5. Educatief Partnerschap. Tijdens een gesprek willen we verkennen hoe ouders willen sa-
menwerken met de school met betrekking tot leren.    

6. Bouw. Deze workshop is alleen bedoelt voor ouders waarvan de kinderen werken met 
bouw.  

We hopen op een grote opkomst! We vinden het fijn om een indicatie te hebben van het 
aantal ouders dat aanwezig zal zijn dus als u van plan bent om te komen, stuur dan even een 
mailtje naar freddy.gerritsen@xpectprimair.nl  

Als u zich al heeft opgegeven, hoeft u dit niet nogmaals te doen. U naam staat dan al op ons 
lijstje.  

Themaouderavond 
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Afgelopen week kwam de nieuwe leerplichtambtenaar, Jeske de Leeuw,  zich voorstellen. 

Ze vertelde in dit gesprek dat meerdere keren per jaar controles uitgevoerd zullen wor-

den op de naleving van de leerplicht door ouders. Met name op risicovolle dagen als de 

vrijdag voor de vakantie.  

 

Alle kinderen van 5 jaar en ouder zijn leerplichtig en dienen vooraf toestemming te vra-

gen voor afwezigheid dan wel ziek gemeld te zijn. Een formulier om vooraf toestemming 

voor afwezigheid te vragen, bijvoorbeeld in het geval van een begrafenis, bruiloft etc kunt 

u ophalen bij meneer Freddy.  

 

Op aanwijzing van de leerplichtambtenaar vragen we u voortaan bij een ziekmelding door 

te geven waar uw kind verzorgd wordt. Is dat thuis of bij opa en oma etc, zodat er geen 

misverstanden zijn bij deze controles.   

Leerplichtambtenaar 


