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Sint op Klinkers
Nog twee nachtjes slapen en dan is het zover en komt de Sint met huispiet
naar Klinkers. Wegens corona zal er buiten geen onthaal zijn voor de Sint.

Inhoud:

De kinderen zijn er helemaal klaar voor om hem te ontvangen.
In Unit 1 is in de spelhoeken hard gewerkt om te ervaren hoe het is om Piet of
Sint te zijn. Er zijn al heel veel cadeautjes ingepakt, pepernoten gebakken en
ze wassen daar ook de kleding in de wasserette.
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Unit 2 heeft heel veel brieven ontvangen van de Pieten die hulp hebben gevraagd aan de kinderen. Omdat dat ze maar met zo weinig naar Nederland
zijn gekomen hebben de Pieten dit jaar dubbele taken. Zo heeft de gym Piet
bijvoorbeeld de taak gekregen om liedjes te zingen voor de Sint. Maar het lievelingsliedje van de Sint (dat gaat over iets dat door de bomen) schijnt dat
kende hij niet. Daar hebben de kinderen onderzoek naar gedaan en Piet een
brief met de oplossing terug geschreven.
Ook heeft de Sint al een aantal keer gebruik gemaakt van de slaapkamer in de
hal. We vonden al een keer een brief van de Sint voor de kinderen waarin
stond dat ze hun schoen mochten zetten. We weten ook dat Sint van pizza’s
houdt omdat we een verpakking gevonden hebben van een bezorgpizza.
Kortom we zien erg uit naar vrijdag 4 december wanneer we met de hele
school het sintfeest gaan vieren en er een sfeervolle ochtend van gaan maken.
Op deze dag gaan we ook lekker smullen van de pepernoten die huispiet
meebrengt. Om er voor te zorgen dat elk kind die ochtend iets lekkers te
snoepen heeft, vraagt de OR aan ouders met een kind die in verband met
allergie geen gewone pepernoten mag eten, om die dag iets lekkers aan hun
kind mee te geven.
In unit 3 en 4 staan de prachtige surprises sinds vandaag klaar om alvast uitgebreid bewonderd te worden.

Kalender:
10-12 MR vergadering
18-12 Kerstviering

Kerst op Klinkers
Nadat Sint vrijdag op school is geweest en de kinderen naar huis zijn, zeggen de leerkrachten: “Sint er uit, Kerst er in”. Achter de schermen is de werkgroep, die bestaat uit
leerkrachten en ouders van de OR, al maanden bezig om een Corona-proof kerstviering
in elkaar te zetten.

Babynieuws!
Hoera!
Juffrouw Tessa is 21 november 2020 bevallen van een
gezonde zoon. Hij heet Faber. Moeder en zoon maken
het goed.

We kunnen alvast met u delen hoe de laatste schoolweek voor kerstmis er uit gaat zien:
Maandag 14 december: een kerstfeestje op je hoofd. Iedereen heeft deze dag een
kerstkapsel of kerstmuts of kerstbaard of kerstschminck of iets anders kerstigs op zijn
hoofd.
Dinsdag 15 december: shine a licht. Iedereen brengt een lichtje mee voor op tafel (geen
echte kaarsjes ivm brandveiligheid!!) of hangt iets met lichtjes om zichzelf of in de haren.
Woensdag 16 december: kerstwens voor een ander. Iedereen schrijft deze dag een
kerstgroet voor een ander kind. Dit wordt op school georganiseerd.
Donderdag 17 december: Kerst over de top. Iedereen komt in een ludieke kerstoutfit op
school.
Vrijdag 18 december: Kerst op zijn best. Ieder kind neemt zijn eigen kerstontbijt mee
naar school. Er zullen kerst groepsfoto’s gemaakt worden en we gaan een kerstbingo
spelen!

Op de ouderkalender staat bij donderdag 17 december ‘kerstavond’. Zoals u hierboven
kunt lezen zal er dit jaar ’s avonds geen kerstviering zijn. Deze hebben we wegens corona moeten verplaatsen naar de vrijdagochtend. We hebben hiervoor moeten kiezen om
een extra verplaatsmoment te voorkomen. Dit betekent dat we die week alle dagen op
de gewone schooltijden naar school zullen gaan: Maandag t/m donderdag van 8.20 uur
— 14.30 uur en vrijdag van 8.20 uur — 12.30 uur.
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Middelbare scholen schrappen open dagen.
Afgelopen week stond onderstaand bericht online op de site van het regionale AD.

Alle achttien Tilburgse middelbare scholen schrappen open dagen: ‘Het zal online moeten’
TILBRUG - Het kiezen van een middelbare school wordt voor groep 8'ers dit jaar een
stuk lastiger. Alle middelbare scholen in Tilburg hebben gezamenlijk besloten de
open dagen in januari en februari te schrappen vanwege het coronavirus.
Om elkaar op dit vlak niet te beconcurreren, hebben de Tilburgse scholen in het
voortgezet onderwijs besloten één lijn te trekken. Vlak na de geplande open dagen,
begin maart, moet nieuwe leerlingen zich al inschrijven. ,,En dan is het dus klaar",
stelt Ronald Verschuren van het 2College Cobbenhagen namens de scholen. Het
schrappen van de dagen was dan ook niet de eerste keus, onder meer omdat veel
voorlichtingsmomenten ook al niet doorgingen. ,,Je wilt als leerling en ouders een
nieuwe school toch zien en voelen als onderdeel van de keuze”, zegt Verschuren.
,,En dat kan niet altijd even goed in een filmpje of met de webcam.”
Een drukbezochte open dag, met een vrije inloop, dat gaat nu gewoon niet
In plaats van de open dagen, komen er wel meer snuffelmiddagen en belevingsdagen voor de nieuwe leerlingen, kondigen de scholen aan. Dat zal wel allemaal zonder
ouders zijn. Verder worden er filmpjes online gezet en komen er webinars waarin
ook ouders vragen kunnen stellen aan medewerkers van de school. ,,Maar een
drukbezochte open dag, met de hele dag vrije inloop, dat gaat nu gewoon niet", stelt
Verschuren, die aangeeft tot op het laatste moment op een andere beslissing te hebben gehoopt. Naast de Tilburgse scholen houden ook het Mill Hill College (Goirle) en
Durendeal (Oisterwijk) geen open dag.
Voorjaar alsnog een open dag?
De helft van de leerlingen op dergelijke open dagen komt overigens uit groep 7. ,,We
hopen dan ook dat veel leerlingen in groep 8 vorig jaar toch al een school bezocht
hebben. Voor de leerlingen die nu in groep 7 zitten, hopen we later in het voorjaar
een alternatieve open dag te kunnen plannen, afhankelijk van de maatregelen.”
Verschuren heeft samen met andere scholen nog wel gekeken of een alternatief mogelijk was. ,,Dan kan je er bijvoorbeeld aan denken om voor het kaderonderwijs wel
wat open dagen toe te staan. Voor scholen met praktijkruimtes - denk aan bijvoorbeeld een bakkerij - is het misschien nog wel belangrijker om de ruimtes te zien en
te beleven. Dat is bovendien ook een groep die wat lastiger te bereiken is. Tot het
laatste hebben we gehoopt dat dit nog door kon gaan, maar het blijkt niet te doen.”
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