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Basisschool klinkers schooljaar 15 * nummer 19 * 22 juni 2020 

Kernconcept Groei en Leven 

Omdat plaatjes soms meer zeggen dan woorden: 

 



 

 

 

 
 

 

Snotneuzen 

 

Vorige week heeft het RIVM 
laten weten dat kinderen tot 

6 jaar die neusverkouden 
zijn, en een snottebel heb-
ben, gewoon naar school 

mogen komen. Echter als er 
ook koorts bij is dan moeten 

ze thuis blijven. 
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 Baby-nieuws 

Hoera! Juffrouw Meggie is op  12 juni bevallen van een dochter. Ze heet Josephine 
Maria. Moeder, dochter én vader maken het goed.  
 
En… nog meer baby nieuws… juffrouw Tessa (unit 1) is zwanger. Zij verwacht dat 
haar kindje in december geboren zal worden.  

Muffendag 

Op vrijdag 12 juni vierden wij muffendag. Dit is de dag waarop we tegelijk alle ver-
jaardagen van de juffen en meneren vieren. We hebben er samen met de kinderen 
een gezellige dag van gemaakt. 
 
Alle kinderen hebben hun leerkracht(en) een geknutseld cadeau gegeven. De OR 
heeft samen met de klassenouders gezorgd voor een passend cadeau voor alle me-
dewerkers van Klinkers namens alle kinderen.  Dankjewel lieve ouders! 

Formatie 

Vorige week  heeft u het formatieoverzicht gehad waarin staat welke leerkracht in 

welke groep zal staan komend schooljaar. Van een enkele ouder heb ik de vraag ge-

kregen waarom juffrouw Wieke en juffrouw Sanne er niet op staan. Een terechte 

vraag vind ik dat. Daarom dit stukje in de Klinkerlink voor korte verheldering.  

 

Doordat we komend schooljaar 2 groepen minder hebben dan dit jaar gaan we helaas 

afscheid nemen van Wieke en Sanne. Binnen het onderwijs geldt dan de regel dat 

“tijdelijke aanstellingen” niet verlengd worden als er geen formatieruimte meer is op 

een school. Gelukkig voor deze dames hebben we wel kunnen zorgen dat ze hun aan-

stelling behouden binnen onze stichting Xpect Primair. Voor beiden is deze omgezet 

naar “onbepaalde tijd “ want het zijn zeer gewaardeerde collega’s die zeker hun 

steentje hebben bij gedragen aan de ontwikkeling van Klinkers. Ik wens ze dan ook 

veel succes binnen onze stichting en we gaan ze zeker als collega’s nog vaak tegenko-

men. Ik hoop dat u zo voldoende weet anders hoor ik het graag.  

 

Met vriendelijke groet, Gérard Massar (interim directeur Klinkers). 

Bij klachten blijven ook de leerkrachten thuis 

De afgelopen week moesten 4 collega’s thuis blijven, volgens de richtlijnen van het 

RIVM, wegens klachten. Deze collega’s zijn direct getest op Corona bij de GGD. Van 

alle 4 deze collega’s is de uitslag van de test negatief. Dat betekent dat zij geen ver-

schijnselen hadden van Corona. Op dit moment blijven 2 collega’s thuis wegens 

klachten.  

 

Doordat leerkrachten zich nu eerder dan voorheen ziek (moeten) melden hebben 

we meer invallers nodig. Afgelopen week hebben we dat goed op kunnen lossen 

met invallers van buitenaf, mensen die extra wilden werken of studenten die de 

groep over namen. Houdt u er rekening mee dat er ook een moment kan komen 

dat we een groep niet kunnen bemannen en uw kind daardoor thuis moet blijven.  
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In week 27 (van maandag 29 juni tot en met vrijdag 3 juli) vinden optionele ouderge-

sprekken plaats. Wanneer de leerkracht behoefte heeft om met u te spreken over 

uw kind dan zal u hiervoor uitgenodigd worden. Wanneer u de behoefte heeft om 

met de leerkracht te spreken dan kunt u dat kenbaar maken door in de schoolapp de 

knop ‘schoolgesprekken’ te gebruiken en in te vullen. 

De optionele oudergesprekken zullen plaatsvinden via Teams. Mocht u niet in het 

bezit zijn van Teams, overleg dan met de leerkracht naar andere mogelijkheden.  

Oudergesprekken 

 

Oefenmiddag 

Op donderdagmiddag 2 

juli is de oefenmiddag. Op 

die middag maken alle 

kinderen van groep 1 tm 7 

kennis met hun leerkracht 

van volgend schooljaar.  

Omdat de kinderen van 

groep 8 afgelopen week al 

geoefend hebben op het 

VO zal er die middag een 

activiteit op school geor-

ganiseerd worden.  

Ook nieuwe 4 jarigen die 

na de zomervakantie zul-

len starten zullen gaan 

oefenen in unit 1. Zij ko-

men na schooltijd gelijk 

met de klas naar buiten. 

Wij vragen de ouders van 

unit 1 voor begrip dat dit 

ophaalmoment op die 

middag mogelijk wat 

meer tijd vraagt.   

Vorige week zijn we begonnen met het afnemen van de cito-toetsen bij alle leer-

lingen van groep 3 t/m groep 7. Door het afnemen van de cito-toetsen kunnen we 

zien wat de ontwikkeling van de kinderen is geweest tussen januari en nu. Door de 

toetsen te analyseren kunnen we zien wat de nieuwe beginsituatie van elk kind is 

voor volgend schooljaar. Hierdoor denken we het onderwijs volgend schooljaar me- 

teen goed aan te kunnen laten sluiten. We zien dan welke onderdelen het kind al 

wel beheerst en welke onderdelen nog extra aandacht verdienen. Het kan bijvoor-

beeld nodig zijn dat in groep 5 eerst nog wat stof herhaald mag worden van groep 4. 

Zodat de kinderen daarna met de stof van groep 5 weer verder kunnen.  

In week 27 zullen de portfoliomappen mee naar huis gaan met daarin een uitdraai 

van de cito-toetsen.  Het zou kunnen zijn dat uw kind een andere score laat zien dan 

van hem of haar verwacht mag worden. Maakt u zich hierover vooral geen zorgen. 

Het is een gekke tijd geweest. De kinderen hebben zeker niet stil gestaan in hun ont-

wikkeling maar het kan zijn dat een onderdeel in de toets gevraagd werd wat het 

kind net niet helemaal op heeft kunnen pikken via het onderwijs op afstand. Door-

dat we weten welke onderdelen nog extra geoefend mogen worden kunnen we daar 

vanaf de start van volgend schooljaar op inzetten. 

Wanneer een leerling wisselt van leerkracht zal er in ieder geval een warme over-

dracht plaatsvinden waarin de nieuwe beginsituatie besproken wordt.  

Heeft u vragen over de cito-uitslagen, maakt u dan gerust een afspraak voor een op-

tioneel oudergesprek.  

Cito-toetsen 

Volgende week zal er een alternatief kamp zijn voor de leerlingen van unit 4. De unit 

zal omgetoverd worden tot een heuse camping. Tentjes, slaapzakken, wc-rollen en 

slippers mogen de kinderen meenemen. Uiteraard zal er niet op school geslapen 

worden maar hopen we dat we de kinderen van unit 4 op deze ludieke manier toch 

een leuke week kunnen geven. Wij wensen hen in ieder geval veel plezier! 

Alternatief kamp 


