
 

 

 

In deze Klinkerlink: 

 

Laatste Klinkerlink .......... 1 

Vanuit de MR .................. 2 

Oefenmiddag .................. 2 

Jim Pansee ...................... 2 

Kamp unit 4 .................... 3 

Portfoliomappen ............. 3 

Vakantiebieb ................... 4 

Studiedagen .................... 4 

Groepsavonden .............. 4 

Namens Gérard............... 5 

 

 

 

Op de kalender: 

07-07 Uitzwaaien unit 4 

08-07 Musical unit 4 

10-07 laatste schooldag 

 

Een hele fijne vakantie! 

 

24-08 eerste schooldag 

                   1                      

Basisschool Klinkers schooljaar 15 * nummer 20 * 6 juni 2020     

De laatste Klinkerlink van dit schooljaar 

Dit is al weer de laatste Klinkerlink van dit schooljaar. Een bijzonder schooljaar, 
kunnen we wel stellen. Aan het begin van dit schooljaar is meneer Gérard bij ons 
op school gekomen als interim directeur. Door zijn komst konden we het aanleg-
gen van het groene schoolplein afronden. Halverwege het schooljaar hebben we 
helaas afscheid moeten nemen van juffrouw Jantiena omdat haar re-integratie 
wat meer tijd nodig had dan vooraf gedacht werd. Na een gezellige kerstviering 
en een geslaagde carnavalsviering kwam corona. Een gekke periode voor ons al-
lemaal. Een periode waarin de leerkrachten moesten schakelen naar het verzor-
gen van onderwijs op afstand en aan het zoeken waren in hoe de verbinding be-
houden kon blijven met de kinderen uit de groep en tussen de kinderen onder-
ling.  
 
En waarbij jullie als ouders voor een deel onze taak in jullie schoenen geschoven 
kregen. Het was niet niks waar jullie ineens voor kwamen te staan. Het managen 
van je eigen emoties, je eigen werk wellicht vanuit thuis gaan doen en dan ook 
nog het onderwijs aan je kinderen verzorgen. We hebben van vele ouders terug 
gehoord hoe ze dit ervaren hebben. Voor sommigen heeft het meer inzicht gege-
ven in hoe hun kind leert en weer anderen gaven aan het leuk te vinden om het 
onderwijs van dichterbij mee te maken.  
 
Gelukkig konden we de laatste weken van het schooljaar weer volledig naar 
school en daarmee een stukje van het ‘normale leven’ weer oppakken. Bij velen 
leeft het gevoel van “he, is het nu al vakantie?” Aan ons lijf voelt het alsof we een 
marathon gelopen hebben en in ons hoofd lijkt het helemaal geen volledig 
schooljaar geweest. Het is mooi dat het na deze week vakantie is en we alles 
weer wat in balans kunnen krijgen.  
 
We willen jullie bedanken voor de fijne samenwerking van het afgelopen school-
jaar. Geniet van de vakantie, thuis of elders. En dan zien we jullie graag op maan-
dag 24 augustus gezond weer terug! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afstudeerstudenten 
 

Volgend schooljaar bieden 

wij plaats aan 2 afstudeer-

studenten van de PABO 

(lerarenopleiding) 

 

Juffrouw Fatmanur zal haar 

afstudeerstage lopen in  

unit 1 thuisgroep Robijn. 

 

Meneer Yannick zal zijn af-

studeerstage lopen in  

unit 2 thuisgroep Jade. 
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 Vanuit de MR 

Tijdens de laatste bijeenkomst van schooljaar 2019-2020 heeft de MR haar 
nieuwe lid Miranda Huis in 't Veld mogen verwelkomen. Zij kwam proef-
draaien. In het schooljaar 2020-2021 neemt zij volledig zitting in de ouder-
geleding van onze MR. Ook namen wij afscheid van Koen Verdonk als lid 
van de oudergeleding, tevens voorzitter van de MR en namen wij afscheid 
van Marijke van der Waal als lid van de personeelsgeleding.  
Bij deze laatste bijeenkomst heeft de MR gesproken over de formatie van 
het personeel op Klinkers en is er gesproken over de inzet van de werk-
drukgelden voor komend schooljaar. Daarnaast kunnen we melden dat de 
procedure voor sollicitaties nieuwe directeur opgepakt wordt in het nieu-
we schooljaar.  
 
Namens de gehele MR willen wij Koen en Marijke danken voor hun jaren-
lange inzet voor de MR van BS Klinkers. 
Wij kijken uit naar schooljaar 2020-2021.  
 
Groet, 
Simon, Jelle, Miranda, Meggie en Danny 

Oefenmiddag 

Afgelopen donderdag is de oefenmiddag geweest. De leerlingen van groep 
8 waren een middagje vrij en de rest van de school ging in de setting van 
volgend schooljaar. “Kennis maken met de kinderen die volgend jaar bij je 
in de klas zullen zitten en met je nieuwe leerkracht”. Er heerste die middag 
een uitgelaten sfeer in de school. Een sfeer van ‘spannend’ en daarnaast 
’veel zin in’. Dat beloofd veel moois voor het komende schooljaar. Voordat 
het zo ver is sluiten we deze week eerst dit schooljaar af en zullen unit 2 
en 3 gaan verhuizen. 

Bezoek van Jim Pansee 

Vorige week dinsdag kwam Jim 
Pansee op bezoek. Jim is de eige-
naar van de dierentuin waarin alles 
mis ging. Aan het begin van het 
kernconcept had hij door middel 
van een filmpje contact opgeno-
men met de kinderen van unit 2. 
Hij vroeg hen of ze konden helpen 
met het aanbrengen van orde in de 
dierentuin. Afgelopen dinsdag 
kwam Jim écht op school om te kij-
ken naar de resultaten. Vol trots 
vertelden de kinderen de oplossin-
gen die ze bedacht hadden.  
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De kinderen van unit 4 konden dit jaar helaas niet op kamp. Maar…. De crea-

tieve leerkrachten van unit 4 hebben daar een alternatief programma voor 

bedacht en dit was een groot succes. Een enkel kind liet zich zelfs ontvallen 

“Dit is veel leuker dan echt op kamp gaan”. 

De kinderen mochten tentjes, luchtbedden, zwembadjes én wc-rollen mee 

naar school nemen. Binnen 1 dag was de vleugel van unit 4 omgetoverd tot 

een heus kampeerterrein.  

De sfeer zat er vanaf de eerste minuut al goed in. Op maandag zijn zij naar 

het bos gegaan en hebben zich daar vermaakt met bosspelen. Op dinsdag 

was er voor de kinderen een ontbijt op school. Daarna zijn zij naar het terrein 

van SV Reeshof gegaan voor een sportdag verzorgd door meneer Pim en 

juffrouw Nicole C. Op woensdag werden de kinderen getrakteerd op frietjes 

en was er een bonte middag. Daarnaast is er ook veel gechilld in de tentjes en 

getafeld bij de tafeltennistafel op het kampeerterrein.  

Kamp unit 4 

Groepsfoto’s 

Afgelopen weken zijn er van 

iedere groep groepsfoto’s ge-

maakt. 

De OR heeft nog wat geld over 

van dit schooljaar en schenkt 

ieder kind een groepsfoto van 

zijn eigen groep.  

Op dit moment worden de 

foto’s afgedrukt en hopen we 

dat ze voor vrijdag klaar zijn. 

(Mocht dat niet zo zijn dan 

krijgt ieder kind volgend 

schooljaar de groepsfoto) 

De foto’s hebben het formaat 

15cm bij 20 cm. Het kan han-

dig zijn om vanaf woensdag 

iets van karton wat groter is 

dan de foto in de tas van uw 

kind te stoppen zodat het 

daarin veilig de foto naar huis 

kan vervoeren.  

Te denken valt aan een dub-

belgevouwen stuk karton van 

een schoenendoos, een ver-

pakking cornflakes o.i.d.  

 

Afgelopen week hebben alle kinderen vanaf groep 2 hun portfoliomap mee 

naar huis genomen. In deze map is bij de kinderen vanaf groep 3 een uitslag 

van de cito-resultaten te vinden. Het kan goed zijn dat de resultaten wat af-

wijken van wat het kind doorgaans laat zien. Wij kunnen dat goed verklaren 

door de corona-periode waarbij er op een andere manier les gegeven is dan 

de kinderen doorgaans gewend zijn. Wij kijken vooral inhoudelijk naar de 

toetsen om te zien waar het kind gebleven is in de ontwikkeling zodat we 

daar volgend schooljaar goed bij aan kunnen sluiten.  

In de map van de kinderen van groep 2 t/m groep 4 is ook een verslag te vin-

den van het laatste portfoliogesprek dat gevoerd is tussen de leerkracht en 

uw kind. De kinderen van groep 5 t/m 8 hebben een portfoliogesprek ge-

voerd met hun leerkracht en zullen op eigen wijze een presentatie verzorgen 

aan hun ouders.  

De kinderen die volgend jaar naar een nieuwe unit gaan mogen hun map 

thuis laten. De kinderen die volgend jaar in dezelfde unit blijven nemen hun 

map weer mee naar school zodat we die volgend schooljaar weer aan kunnen 

vullen.  

Portfoliomappen 



 

 

 

De Klinkerlink  

zal volgend schooljaar 

om de week  

op woensdag  

verschijnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groepsavonden: 
 

Noteert u alvast in uw 

agenda de groepsavon-

den: 

 

ma 7 sept unit 3 en 

groep 6/7 

 

Di 8 sept unit 2 

 

Woe 9 sept unit 4 

 

Ma 14 sept unit 1 
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Om lezen in de vakantie voor álle kinderen extra makkelijk te maken, is ook 
dit jaar de Vakantiebieb-app weer open van 1 juli t/m 31 augustus. In deze 
app staan voor de jeugd 36 e-books en 10 luisterboeken; voor alle leeftijdsca-
tegorieën is een titel te vinden. Je downloadt deze app eenvoudig en gratis 
vanuit de app-store.   

Vakantie-bieb app 

Studiemomenten 

De studiemomenten voor het team van komend schooljaar kunt u na de 
vakantie vinden op de kalender. Echter denken we dat u het fijn vindt voor 
uw planning om ze nu al te weten: 
 
Donderdag 10 september 2020 (hele dag) 
Woensdag 16 september 2020 (middag) 
Donderdag 29 oktober 2020 (middag) 
Maandag 9 november 2020 (middag) 
Vrijdag 20 november 2020 (hele dag) 
Dinsdag 1 december 2020 (middag) 
Donderdag 28 januari 2021 (middag) 
Maandag 1 februari 2021 (middag) 
Woensdag 24 februari 2021 (middag) 
Maandag 1 maart 2021 (hele dag) 
Maandag 23 maart 2021 (middag) 
Woensdag 2 juni 2021 (middag) 
Donderdag 24 juni 2021 (middag) 
Vrijdag 25 juni 2021 (hele dag) 
Dinsdag 6 juli 2021 (middag) 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Frtvhattem.nl%2F27%2F05%2F2019%2Fjouw-vakantie-begint-bij-de-vakantiebieb-app%2F&psig=AOvVaw3afk0fgq1X1NsKPe70w5ut&ust=1594121953060000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKC-sZfFuOoCFQAAAAAdAAAAABAE


 

Beste ouders/verzorgers, 

 

De zomervakantie staat voor de deur en dat lijkt me een mooi moment om u 

te bedanken voor uw inzet de afgelopen maanden. Het is een zeer intensief 

jaar geweest voor de collega’s en kinderen, maar ook voor u als ouder/

verzorger. Dat realiseren we ons maar al te goed.  De flexibiliteit die we van u 

gevraagd hebben, keer op keer, naar aanleiding van alle nieuwe richtlijnen die 

we kregen van het RIVM, is enorm geweest.  Nu, meer dan ooit, moesten we 

“de klus” samen klaren. En dat is wat ons betreft goed gelukt. Met name de 

kinderen hebben zicht er ook goed door heen geslagen, en dat is een groot 

compliment waard. Ik hoop dan ook dat u er zo op terug kunt kijken. 

Hoe het na de vakantie zal zijn, is afwachten, maar we hopen dat we weer zo 

“normaal” mogelijk kunnen starten. Op basis van de richtlijnen die nu bekend 

zijn, en dan met name de 1,5 m maartregel, starten we ook na de zomervakan-

tie met het brengen en halen van de kinderen zoals dat nu is. Dus (helaas) 

geen ouders in school en op het schoolplein. We kunnen anders die 1,5 m niet 

garanderen. Ik hoop op uw begrip hiervoor.  

 

Tot slot wil ik u vragen of u de moeite wilt nemen om een vragenlijst in te vul-

len. Wij kunnen als Klinkers dan weer leren van afgelopen periode en de ver-

beterpunten toe te passen mocht er weer een crisissituatie ontstaan. Dank u 

wel alvast. Als u klikt op de link hieronder dan komt u in de vragenlijst terecht.   

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=_8bxBJbFWkGe-

5ML36JmMrn-

CjYe_e4BEkv7paAtf589UNEdFUkE0R1VKSEI2VzFJT0k3UkZKSElHOC4u  

 

Rest mij u nog een hele fijne vakantie te wensen en ik zie u graag weer op 

maandag 24 augustus (al is het dan nog steeds aan de andere kant van het hek 

☺) 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Gérard Massar 

interim directeur Klinkers.  

Namens Gérard 
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https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=_8bxBJbFWkGe-5ML36JmMrnCjYe_e4BEkv7paAtf589UNEdFUkE0R1VKSEI2VzFJT0k3UkZKSElHOC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=_8bxBJbFWkGe-5ML36JmMrnCjYe_e4BEkv7paAtf589UNEdFUkE0R1VKSEI2VzFJT0k3UkZKSElHOC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=_8bxBJbFWkGe-5ML36JmMrnCjYe_e4BEkv7paAtf589UNEdFUkE0R1VKSEI2VzFJT0k3UkZKSElHOC4u

