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Basisschool klinkers 15e schooljaar  .  nummer 2 .  16 september 2020 

Studenten 

Ook dit jaar zijn er weer studenten op Klinkers aanwezig. We vinden het belangrijk 
dat we studenten van verschillende opleidingen kennis kunnen laten maken met 
een vernieuwende vorm van onderwijs. Ook vinden we het belangrijk dat wij als 
school ons steentje bijdragen aan de opleiding van nieuwe leerkrachten, zeker met 
het oog op het lerarentekort. Bovendien merken wij dat studenten ons scherp 
houden door de vragen die ze stellen en de opdrachten die ze krijgen en op die 
manier leren wij ook van hen.  
 
De afgelopen weken zijn studenten van het ROC, richting onderwijsassistent, en 
van de PABO gestart.  
 
In de volgende groepen lopen studenten hun stage: 
 
Olivijn: Lieke (PABO 1e leerjaar) en Santi (ROC) 
Robijn: Fatmanur (PABO afstudeerstage) 
Toermalijn: Eva (PABO University 2e leerjaar) 
Valkenoog: Ben en Armand (PABO 1e leerjaar) 
Agaat: Joey (ROC) 
Jade: Yannick (PABO University afstudeerstage) 
Zilveroog: Danique (ROC) 
Maansteen: Tess (PABO University 2e leerjaar) 
Topaas: Tijke (PABO 3e leerjaar) 

Als MR signaleren we dat de start van het schooljaar goed is. Er is rust in de school 
en in de units. Groepen zijn op een fijne manier opgestart. 
 
Er is in onze eerste bijeenkomst van dit schooljaar een nieuwe voorzitter gekozen. 
De nieuwe voorzitter van de MR is Jelle Westen. We hebben ook de schoolgids van 
dit schooljaar vastgesteld. Deze zal zeer binnenkort te vinden zijn op de website. 
 
Op dit moment is de sollicitatieprocedure gestart voor een nieuwe directeur. Een 
van de leden uit de oudergeleding zal hier namens de MR bij aanwezig zijn en het 
proces hiervan gaan volgen.  

De MR is er namens u, dus laat ons weten waar de behoeftes liggen. Waar wilt u 
meer over weten? Wat houdt u bezig? Wat zou u graag anders zien? Schroom niet 
en laat dan van u horen! 
We gaan dit schooljaar vol enthousiasme aan de slag.  

Vanuit de MR 
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Woensdag 16 september : Studiemiddag. 12.30 uur alle kinderen vrij 

Luizen. 

Het herfstseizoen komt er aan. De tijd van het jaar dat we merken vaker visite te krij-

gen van luizen. 

 

Helaas kunnen de luizenouders nog niet in de school komen om deze kleine beestjes 

op te sporen. Daarom hebben wij de oproep gedaan aan jullie als ouders om je eigen 

kind regelmatig te controleren. 

 

Ook al heeft je kind nu geen luis. Koop alvast een flesje anti-luizenspul bij de drogist. 

Want wanneer je luizen ontdekt bij je kind wil je zo snel mogelijk van deze beestjes af. 

 

…. En dan zul je zien dat je ze ‘s avonds tijdens het tandenpoetsen ontdekt….  

 

En naast het behandelen van het haar is het belangrijk om elke dag te kammen met 

een luizenkam en/of netenkam (deze zijn verkrijgbaar bij de drogist). Het kammen van 

lange haren gaat het gemakkelijkst met crèmespoeling. Soms zijn de haren van kin-

deren zo dun dat de eitjes er aan blijven hangen tijdens het kammen. In dat geval kan 

het helpen om haartje voor haartje te controleren en met uw nagels alle eitjes te ver-

wijderen. Dit kost zo’n 1,5 uur…  

 

Mochten wij op school luizen bij uw kind ontdekken dan nemen wij meteen contact 

met u op. Wij begrijpen dat u het niet leuk vindt om zo’n bericht te ontvangen. Toch 

verzoeken we u dan uw kind op te (laten) halen en zo snel mogelijk te behandelen. Dit 

doen wij om verdere besmetting in de klas te voorkomen. Na de eerste behandeling 

kan uw kind weer naar school. 
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Kinderboekenweek 

Lezen vinden wij erg belangrijk. En wij niet alleen. Het is bewezen dat voorlezen en le-

zen belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen. Om het lezen een extra boost te 

geven is er elk jaar een Kinderboekenweek. Dit jaar is dat van 30 september t/m 11 ok-

tober 2020. Op Klinkers hebben we er voor gekozen om niet mee te doen aan de Kin-

derboekenweek omdat het thema vaak afwijkt van onze kernconcepten. In plaats daar 

van doen wij aan boekpromotie tijdens de kernconcepten. Bibliotheek Heyhoef heeft 

rondom de Kinderboekenweek veel leuke activiteiten voor kinderen op de agenda 

staan. 


