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We mogen weer naar school! 

De afgelopen week is het team van Klinkers druk bezig geweest om zowel de inrichting van 
het lokaal als de inrichting van het onderwijs corona-proof te maken. En we kunnen met 
trots zeggen dat het ons weer gelukt is het hele onderwijs om te gooien. Rekening houdend 
met de Corona-maatregelen en toch zo veel mogelijk recht te blijven doen aan onze Klin-
kers-visie. Niet alleen ons team maar zeker ook de BSO en de MR hebben een belangrijke 
rol gespeeld. 

 

Deze week gaan we vooral insteken op de relatie en het welbevinden. We noemen dit ’de 
gouden week’. De kinderen hebben elkaar 8 weken niet gezien. Bovendien zal de helft van 
de klas maar aanwezig zijn. En wellicht zit het vriendje of vriendinnetje net in het andere 
Cohort. We vinden het belangrijk om aandacht te besteden aan wat er nou eigenlijk ge-
beurt is en nog steeds gaande is. Hoe was het om vanuit thuis onderwijs te krijgen? Hoe 
was het bij jou thuis nu iedereen thuis was? En hoe is het om weer naar school te gaan? 
Iedereen heeft hierin zijn eigen beleving en hier willen we ruimte voor maken.  

 

We begrijpen het heel goed dat er mogelijk gemixte gevoelens en gedachten kunnen zijn bij 
het heropenen van de scholen. Deze zijn er zowel bij jullie als ook bij ons. Laten we mild zijn 
naar onszelf en elkaar. Onszelf en elkaar de ruimte gunnen om te wennen aan deze nieuwe 
situatie. 

 

Vanmorgen mochten de deuren dan echt weer open! Wat vonden we het allemaal fijn om 
de kinderen van Cohort A weer te mogen ontvangen op school.  

 

Het naar school komen verliep vanmorgen erg soepel. Alle ouders bleven achter de poorten 
en hekken en hielden 1,5 meter afstand t.o.v. elkaar. Fijn om te merken dat afstand houden 
inmiddels als vanzelf gaat en vanzelfsprekend is, al blijft het onnatuurlijk voelen.  

 

De kinderen waren zichtbaar blij dat ze weer naar school mochten, eindelijk weer een stuk-
je terug naar normaal. Enkelen waren ook wat gespannen. Dat vinden we heel begrijpelijk. 
De verschillende ingangen werden goed benut. Oudere broertjes en zusjes brachten hun 
jongere broertje of zusje naar de juiste ingang en bij hen was vooral trots af te lezen van de 
snoetjes.  

 

De kinderen zijn enthousiast ontvangen door de leerkrachten. De sfeer die momenteel in 
de school hangt is het beste te vergelijken met een eerste schooldag na de zomervakantie. 
We maken er met elkaar een fijne tijd van maken binnen de beperkingen en mogelijkheden 
die er zijn. 

 

We kijken er naar uit om morgen Cohort B te mogen ontvangen.  

 

Neemt u gerust contact met ons op wanneer er vragen, onduidelijkheden of onzekerheden 
zijn. Wij begrijpen enorm goed dat er op dit moment ook veel op jullie af komt.  



 
21 en 22 mei 

 

Donderdag 21 mei is het  

Hemelvaart 

 

Vrijdag 22 mei is een vrije 

dag voor alle kinderen! 

 

 

 

 

Gezondheid! 

 
Mocht het zo zijn dat er binnen 

een gezin Corona geconstateerd 

wordt of dat er sprake is van mo-

gelijk Corona, dan vragen we u 

direct contact op te nemen met 

de directie van de school.  

 

gerard.massar@xpectprimair.nl 

 

Hij zal dit dan melden bij de GGD 

en gaan we handelen volgens, de 

op dat moment, actuele proto-

collen van de GGD. 
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 KC Macht en Bestuur 

Kernconcept Macht en Bestuur liep dit jaar een beetje anders. Doordat er thuis-
onderwijs gegeven werd konden we het kernconcept niet zo betekenisvol van de 
grond laten komen als we zouden willen. Toch zijn alle units er in geslaagd met 
dit onderwerp met de kinderen aan de slag te gaan. Nu we weer fysiek op school 
zijn pakken we de draad weer op. Op dinsdag 19 mei zullen wij dit KC afsluiten. 
Uiteraard doen we dat ook met het Cohort van maandag-woensdag.   
 
Centraal in dit kernconcept staat het besef wat macht is, hoe je macht kunt krij-
gen en hoe macht wordt uitgeoefend. Een belangrijk aspect van het uitoefenen 
van macht is het opstellen van regels. Met regels wordt orde aangebracht. Een 
groep heeft regels nodig om als groep én als individu binnen de groep te kunnen 
functioneren. Dit geldt zowel voor een kleine groep (gezin, klas) als voor een 
land. Deze regels of wetten kunnen impliciet of expliciet zijn. Het stellen van de 
regels kan heel autoritair gebeuren (als alle macht in handen is van één persoon) 
of heel democratisch (als alle personen binnen de groep evenveel macht heb-
ben). 

Unit 1 is begonnen met het paasverhaal en heeft daarna de doorstart naar 
sprookjes gemaakt. In sprookjes is vaak sprake van een machtsverschil en 
machtsmisbruik. Denk maar aan de boze stiefmoeder van Sneeuwwitje. 

Unit 2 is begonnen met regels thuis en op school. Daarna hebben zij ingestoken 
op de regels van het verkeer. Want ook in het verkeer zijn allerlei regels en af-
spraken waar mensen zich aan dienen te houden. Wie heeft deze regels bedacht? 
Waarom zijn deze regels bedacht? Wat gebeurt er wanneer je je niet aan deze 
regels houdt? 

Uint 3 geeft vorm aan KC Macht en Bestuur door het videodagboek van Anne 
Frank te volgen. De informatie die de kinderen opdoen uit de videoserie gaan zij 
verwerken in een storyjumper.  Als laatste gaan de kinderen komende week op 
school een 'presentatiedoos' maken over Macht en Bestuur.   

Unit 4 heeft de kinderen getriggerd met een vensterplaat over de eerste wereld-
oorlog. De kinderen zullen deze periode veel leren over WOI, WOII en het Inter-
bellum (de periode tussen de 1e en 2e wereldoorlog). Zij werken online samen in 
groepjes en werken er uiteindelijk naar toe om een krant te maken.  

Elke unit zal het kernconcept op een passende manier afsluiten.  
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Blijf veilig en zorg goed voor elkaar! 

De studiemiddag van 12 mei hebben we laten vervallen. Op deze manier kunnen we 

de schaarse fysieke-onderwijstijd volledig benutten met de kinderen. De leerkrach-

ten zullen na 14.30 uur de tijd gebruiken om het laatste kernconcept voor te berei-

den.  

Dinsdagmiddag 12 mei gaan de kinderen van Cohort B dus gewoon naar school.  

Studiemiddag 12 mei 

  

 

 

 

De verkiezingen zijn in volle gang! 
Er hebben zich drie ouders kandidaat gesteld en de stembus sluit aanstaande don-
derdag om 17.00.  
Heeft u uw stem al laten horen? (u heeft hiervoor op 7 mei j.l. een mail ontvangen 
van Freddy). 
 
In onze online MR-vergadering van april hebben we voornamelijk gesproken over de 
bijzondere omstandigheden waarin wij ons als school nu bevinden. Ook zijn we in de 
meivakantie betrokken in de plannen vanaf 11 mei. 

Vanuit de MR 

“De PO-Raad en het ministerie van OCW hanteren als uitgangspunt dat gym een on-
derdeel is van het onderwijs. Leerlingen mogen dus weer bewegingsonderwijs vol-
gen. Bij voorkeur wordt de gymles buiten gegeven, maar als dat nodig is bijvoor-
beeld door het ontbreken van faciliteiten of door weersomstandigheden, is het ook 
mogelijk om gymles binnen te verzorgen” 
(bron: https://www.poraad.nl/veelgestelde-vragen/kunnen-de-gymlessen-vanaf-11-
mei-doorgang-vinden) 
 
Onze gymdocenten Pim en Nicole C zullen op dinsdag, woensdag en vrijdag buiten 
gymlessen verzorgen. Op maandag en donderdag zullen de groepsleerkrachten dit 
doen. Om het goed werkbaar te houden bewegen de kinderen in hun dagelijkse kle-
ding. We willen u vragen er voor te zorgen dat kinderen gemakkelijke kleding aan 
hebben en geen slippers!  

Gymles in Coronatijd 

Betonmortel 

Van de aanleg van het groene schoolplein hebben 
wij 7 zakken betonmortel over. Wie kunnen we hier 
blij mee maken? Stuur even een mailtje naar Freddy, 
dan zorgen wij dat ze voor je buiten liggen wanneer 
je ze op wilt halen.  
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De link verwijst naar de volgende pagina: 
https://ggdhvb.webinargeek.com/positief-opvoeden-in-onzekere-tijden  

 


