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Vertrouwenspersonen
In deze Klinkerlink:
Juf Cindy en juf Nicole zijn de vertrouwenspersonen van
onze school. Afgelopen week zijn zij langs (bijna) alle klassen gegaan om zich voor te stellen. De klassen waar zij
nog niet geweest zijn zullen zij komende week bezoeken.
Zij hebben alle kinderen laten weten waarom er vertrouwenspersonen zijn op iedere school en wat zij doen.
Cindy en Nicole hebben een brievenbusfunctie. Dat wil
zeggen dat wanneer iemand met hen wil praten zij in eerste instantie een luisterend oor zullen bieden. Daarna
gaan zij, al dan niet samen met het kind, bekijken wie hen
verder kan helpen. In sommige gevallen kan dat de eigen
leerkracht van het kind zijn, in andere gevallen kan dat
iemand van buitenaf zijn.
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Cindy en Nicole hebben aan de kinderen laten weten hoe
zij te benaderen zijn. Dat kan zijn door ze rechtstreeks aan
te spreken, een mailtje te sturen of door een briefje met
naam in de witte VCP-brievenbus te stoppen.

4 oktober : Studiedag. Alle leerlingen vrij!
Studenten van de PABO en ROC
Wij vinden het belangrijk om een bijdrage te leveren aan het opleiden van nieuwe leerkrachten. Sinds vorig schooljaar zijn wij een academische opleidingsschool. Dat wil zeggen
dat de studenten die bij ons stagelopen ook deel gaan nemen in de onderzoekskringen. Wij
willen studenten kennis laten maken met een andere manier van onderwijs dan wij en zij
vroeger zelf gehad hebben. Bovendien brengen studenten ook weer nieuwe inzichten over
ontwikkelen mee de school in.
Op dit moment lopen er 8 studenten van de PABO en 2 studenten van het ROC stage op
Klinkers. Na een oriëntatie door de hele school zullen zij vanaf deze week vast aan een
groep gekoppeld zijn. Wij wensen hen een prettige tijd op Klinkers.

Op de kalender:
25-09 Afsluiting KC Binding
04-10 Studiedag
07-10 Info-avond VO

Geen sportdag
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Afgelopen vrijdag zou onze jaarlijkse sportdag plaatsvinden. De werkgroep had
een sportieve dag voorbereid, de velden van SV Reeshof waren gehuurd en een
stormbaan was besteld. Alles was helemaal geregeld.
Maar in de nacht van donderdag op vrijdag gebeurde er iets vreselijks. De brand
op bedrijventerrein Kraaiven zorgde er voor dat er een NL-alert afgegeven moest
worden. Deze was in de ochtend nog steeds van kracht. Om 7 uur is er contact
geweest tussen teamleden en Gérard over wat we zouden moeten doen. Een
teamlid zou polshoogte gaan nemen bij SV Reeshof en Gérard zou contact opnemen met de gemeente.
Om half 8 op SV Reeshof aangekomen was er niets van roetdeeltjes te zien. Wel
was er al wat bedrijvigheid. Een aantal ouders van OR en teamleden waren aanwezig om de man van het luchtkussenverhuur te ontvangen. Het luchtkussen
werd alvast klaar gelegd en de pompen werden aangesloten.
Om 8 uur kwamen de eerste teamleden aan bij SV-Reeshof. Op het veld prijkte
een enorme stormbaan. Echter kon de gemeente nog niets zeggen over het wel
of niet aanwezig zijn van giftige stoffen in de lucht. We vernamen dat het Beatrixcollege zijn leerlingen pas om 11 uur naar school liet gaan zodat zij de berichtgevingen van de gemeente af konden wachten. Omdat iedereen toch redelijk op tijd
geïnformeerd moest worden heeft Gérard om 8.10 uur de knoop doorgehakt om
de sportdag niet door te laten gaan.
De leerkrachten zijn naar school gegaan en hebben daar snel een binnenprogramma voor de dag in elkaar gedraaid. Rond 9 uur druppelden alle kinderen binnen.
Sommigen zichtbaar teleurgesteld dat de sportdag niet door ging, dit konden wij
heel goed begrijpen. In de klassen is eerst uitgebreid stil gestaan bij de brand en
waarom deze keuze gemaakt is.
Om 9.10 uur bereikte ons het bericht dat er geen giftige stoffen in de lucht gemeten waren. Achteraf gezien had de sportdag gewoon door kunnen gaan. Echter
wilden we als school het risico niet lopen dat we daar een verkeerde keuze in
hadden gemaakt. Zeker omdat het NL-alert nog steeds van kracht was.
Hiernaast ziet u een impressie van de ochtend. Nadat alle teleurstellingen verwerkt waren is iedereen vol goede moed aan de slag gegaan om toch iets van
deze dag te maken. Alle groepen hebben gewerkt en ook veel spelletjes gedaan.
Aan het eind van de ochtend was er voor iedereen een lekker ijsje.
Wij willen iedereen bedanken voor de flexibiliteit. De werkgroep sportdag gaat
onderzoeken of het organisatorisch en financieel haalbaar is om in het voorjaar
de sportdag in te halen.
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Afsluiting KC Binding
Komende week sluiten we kernconcept Binding af. Dit kernconcept heeft vooral in het teken
gestaan van groepsbinding. Wie ben ik en waar hoor ik bij.
In unit 1 zijn de kinderen bezig geweest rondom het thema vriendschap. Ze hebben geleerd
dat iedereen anders is en dat dat juist leuk is. Via een memoryspel laten we zien dat iedereen
al een of meer vriendje(s) heeft in de unit.
In unit 2 wordt woensdag een spellencircuit gespeeld. Bij alle spellen staat samenwerken centraal. Kinderen uit de hogere units zullen komen helpen. Ook ouders komen helpen zodat ook
hier een stuk binding tussen ouders en school aanwezig is.
In unit 3 hebben de kinderen gewerkt aan de hoofdvraag van kernconcept Binding: Waar
hoor ik bij?
Het antwoord op deze vraag hebben zij in kaart gebracht in hun “IK-boek”. Het “IK-boek” bevat kopjes zoals:
• Mezelf voorstellen
• Mijn gezin en familie
• Mijn talenten
• Mijn hobby’s en sporten
• Waar ben ik te vinden?
• Ik als peuter
• Mijn lievelings…..
• Feitjes en weetjes over mij
Aan de hand van hun zelfgemaakte “IK-boek” hebben de kinderen tot slot een presentatie
gemaakt die zij aan hun ouders mogen presenteren. De ouders zijn voor de “IK-presentatie”
uitgenodigd op school.

Hangjeugd
De laatste tijd hebben
we regelmatig last van
sporen die hangjeugd
achter laten.
De wijkagent is hier inmiddels van op de hoogte.
Mocht u toevallig iets
zien of gezien hebben,
dan vinden wij het fijn
als u dat meldt bij ons of
de politie.

In unit 4 hebben ook alle kinderen een “IK-presentatie” gemaakt. Sommige kinderen zullen
zichzelf presenteren door middel van een poster, anderen door middel van een Prezi of Canva.
Op dinsdag 1 oktober openen wij het nieuwe kernconcept.

Info Avond Voortgezet Onderwijs
Op maandag 7 oktober is er om 19.30 uur een informatieavond voor alle ouders die een leerling in groep 8 hebben. De inhoud van deze avond zal volledig gaan over het Voortgezet Onderwijs. Meer informatie over deze avond zult u ontvangen van de leerkrachten van unit 4.
Houdt u wel alvast de datum vrij in uw agenda.

Parkeren
Zoals u weet, kan het behoorlijk druk zijn met auto’s als u uw kind ‘s-morgens naar school
komt brengen en als u ‘s-middags uw kind weer op komt halen. Als u dan uw auto even langs
de weg parkeerde, liep u het risico op een parkeerbon.
Inmiddels heeft de gemeente een bord aan het begin van de straat gehangen. Op de aangegeven tijden kunt u dus uw auto even langs de weg parkeren zonder dat u een parkeerbon
krijgt.
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