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Basisschool klinkers 15e schooljaar  .  nummer 8 . 16 december 2020 

Dit moest een Klinkerlink worden met informatie over de kerstviering…. 
Het enige wat we kunnen doen is de leden van de OR bedanken voor hun in-
zet. De leden van de OR en een aantal teamleden hebben ontzettend hun best 
gedaan om een corona-proof kerstviering in elkaar te zetten. Gelukkig hadden 
ze een kerstweek bedacht en hebben de kinderen  van unit 1 t/m 3 én hun 
leerkrachten maandag en dinsdag toch nog van de kerstsfeer op school kun-
nen proeven.  
 
Vorige week donderdag was de eerste besmetting van een leerkracht in unit 4 
een feit. Vanaf vrijdag waren daarom alle leerlingen van unit 4 thuis. Toen 
daar in het weekend de 2e en 3e besmetting bij kwamen werden verschillen-
de scenario’s op de plank gelegd. Unit 4 zou in ieder geval maandag nog thuis 
blijven in afwachting van een test van de 4e persoon. Toen ook die een posi-
tieve uitslag kreeg kon de knoop doorgehakt worden. Unit 4 zou tot de kerst-
vakantie thuis blijven. Misschien was een kerstontbijt op vrijdagochtend nog 
mogelijk. 
 
Ondertussen werd via allerlei kanalen al wel duidelijk dat het kabinet grotere 
plannen had. Maandagavond vertelde premier Rutte dat vanaf woensdag alle 
scholen gesloten zijn tot op z’n minst 18 januari. Deze uitspraak doet pijn in 
ons lerarenhart maar we begrijpen erg goed dat het nodig is. 
 
Op dit moment zetten een aantal leerkrachten zich in voor de noodopvang. 11 
kinderen zijn daar vandaag aanwezig. Ze werken aan hun schoolwerk en krij-
gen daarna een toffe gymles van meneer Pim. 
  
De overige leerkrachten zijn druk bezig om het thuisonderwijs voor na de 
kerstvakantie klaar te maken. Het thuisonderwijs zoals we dat ook afgelopen 
voorjaar hebben gegeven zal starten vanaf maandag 4 januari 2021.  
 
Op maandag 4 januari tussen 9.00 en 10.00 uur is er een afhaalmoment op 
school, waarbij er de mogelijkheid bestaat lesmateriaal en eventueel een 
schoollaptop (unit 3 en 4) op te halen. Dit doen we per unit bij een eigen in-
gang om de drukte enigszins te spreiden. 
  
Unit 1 bij de kleuteringang (schoolplein)  
Unit 2 bij de achteringang (schoolplein)  
Unit 3 bij de gymzaal-ingang  
Unit 4 bij de BSO-ingang  

En toen zat iedereen weer thuis…. 
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Dank ook aan alle ouders die ons de afgelopen dagen een blijk van steun en waardering 
hebben gegeven in welke vorm dan ook. Het doet ons goed en geeft een gevoel van 
verbondenheid. We gaan dit samen doen!  
 
We beseffen heel goed dat een nieuwe lock-down ook veel van jullie veerkracht zal vra-
gen. Daarnaast zal ook het thuisonderwijs, na de vakantie, weer een beroep op jullie 
doen. Leg de lat wat schoolwerk betreft niet te hoog voor jullie zelf. Wat niet lukt, dat 
lukt even niet. We vinden het veel belangrijker dat de sfeer zo goed mogelijk blijft thuis 
in plaats van dat al het schoolwerk af is.  
 
Mocht er iets zijn, heb je vragen, wil je iets delen, maak je je zorgen… neem contact met 
ons op! Dat kan met de thuisgroepleerkracht, dat kan met de vertrouwenspersonen 
Cindy en Nicole, dat kan met de IBers, op dit moment zijn dat Juliette en Kim van der 
Meeren (zij vervangt Femke) of met Jasper. Per mail zijn zij allemaal bereikbaar. Tijdens 
de vakantie zal dit beperkt zijn, na de vakantie op hun reguliere werkdagen. 
 
Lieve ouders, hopelijk duurt deze periode thuisonderwijs wat korter en kunnen we de 
kinderen snel weer op school ontvangen. Voor nu wensen we jullie een fijne kerstva-
kantie en veel veerkracht om er samen met jullie kinderen iets fijns van te maken. Maak 
er bijzondere feestdagen van. Zorg goed voor elkaar en jullie zelf en blijf veilig!   
 
We ontmoeten jullie graag weer, in goede gezondheid, in 2021 wanneer dat weer kan 
en mag. En in ieder geval op 4 januari via de kinderen online.  
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• Maak een knikkerbaan van plakband en lege wc-rollen.  

• Speel door middel van videobellen een potje Bingo met een ander gezin. Laat 
iedereen zelf een bingokaart tekenen en zelf de cijfers schrijven. Geen bingomo-
len in huis: knip kaartjes en schrijf op elk kaartje een cijfer. (dit is ook leuk om te 
organiseren met de vriendjes van uw kind. Op die manier blijven ze met elkaar in 
contact) 

• Speel door middel van videobellen een potje Wie ben ik? met een ander gezin. 
Het ene gezin bedenkt voor elke persoon van het andere gezin een mens, dier of 
ding en schrijft dat op papier. Het andere gezin doet dat net zo. Om de beurt 
mag iedereen een vraag stellen om zo te raden “wie hij is”. 

• Splits het gezin in tweeën. Maak een speurtocht voor elkaar en loop daarna el-
kaars speurtochten. 

• Laat je kind een lekkere taart, koek of cake bakken. Terwijl het kind het recept 
leest en uitvoert leert het veel over plannen, begrijpend lezen en rekenen met 
inhoudsmaten. 

• Maak woordzoekers voor elkaar. Terwijl je kind een woordzoeker maakt oefent 
het met spelling.  

• Ruil van speelgoed of boeken met een ander gezin. Ander speelgoed of nieuw 
leesvoer kan vaak net weer even een nieuwe impuls geven. 

• Veel mensen verkopen strips en tijdschriften op marktplaats. 

• Leg samen een grote puzzel. Puzzelen is enorm goed voor de ruimtelijke ontwik-
keling.  

• Download luisterboeken. Luisterboeken zijn goed voor de taalontwikkeling, 
woordenschat, zinsbouw, begrijpend luisteren. 

• Maak een stop-motion film met lego, playmobiel, poppenhuisspullen of zelfge-
maakte materialen. 

• Met je lego of playmobiel onder de douche of in bad. 

• En aangezien onze zuiderburen al eerder een tweede lockdown hebben gehad 
hebben zij op deze site veel leuke ideeën verzameld die je met kinderen kunt 
doen: https://stad.gent/nl/kinderen/nieuws-evenementen/hoe-overbrug-ik-de-
tweede-lockdown-met-kinderen 

En er is vast nog veel meer te vinden op het internet. Veel succes met het vermaken 
van jullie kinderen! 

Tips ter vermaak 
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Ssssst Sinterklaas slaapt! Heel zachtjes kwamen de kinderen van unit 1 en 2 op 4 de-
cember de school binnen. Zo stil is het in een school vol met kinderen nog nooit 
geweest. Ook de kinderen van unit 3 en 4 pasten hun gedrag en geluid aan aan dit 
bijzondere moment. En dat is heel knap, want alle kinderen zaten vol spanning en 
adrenaline voor de sinterklaasviering die dag.  

Toen alle kinderen binnen waren werd Sinterklaas wakker. Hij had heerlijk geslapen 
op Klinkers. Kinderen hielpen hem met het aantrekken van zijn schoenen en het 
stricken van zijn veters. 

Nadat Sinterklaas in een privékamertje zijn ontbijt gegeten had, is hij naar de speel-
zaal gegaan. Daar zijn alle groepen om de beurt bij hem op bezoek geweest. De 
kinderen van unit 3 en 4 hebben elkaar verrast met een surprise, cadeautjes en een 
zelf geschreven gedicht.  

Het was een hele gezellige, fijne en knusse ochtend. We zijn blij dat we dit nog heb-
ben kunnen vieren met de kinderen. Ook hier dankjewel aan de ouders van de OR 
voor het versieren van de school en het organiseren van deze ochtend.  

Sinterklaas 


