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En toen zat iedereen nog langer thuis….
Beste ouders/verzorgers,
De lockdown wordt met 3 weken verlengd. Geen prettig bericht, maar helaas
wel noodzakelijk. Dit betekent dat de school in ieder geval tot 25 januari gesloten blijft voor regulier onderwijs. Of de scholen daarna weer open kunnen
en in welke vorm wordt nog onderzocht. Hierover hopen we in de loop van
volgende week duidelijkheid te krijgen.
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Noodopvang
Concreet betekent dit dat we de mogelijkheid tot noodopvang voorlopig verlengen t/m vrijdag 22 januari.
We merken dat tijdens de 2e lockdown beduidend meer mensen gebruik maken van de noodopvang. Tijdens de 1e lockdown waren dit gemiddeld zo’n 15
leerlingen per dag. Momenteel zijn dat er gemiddeld zo’n 60 per dag. Doordat
meer kinderen gebruik maken van de noodopvang neemt de druk op de leerkrachten toe. Er zijn namelijk meer leerkrachten nodig om meer kinderen op
te vangen. Dit gaat ten koste van het thuisonderwijs. De leerkracht is daardoor een of twee dagdelen per week niet bereikbaar voor de kinderen van de
thuisgroep.
We vragen u om alleen van de noodopvang gebruik te maken als er echt geen
andere mogelijkheden meer zijn!

Hulp voor thuisjuf .................. 3

Aanmelden kan weer via het webformulier.
Thuisonderwijs
De ingezette werkwijze qua thuisonderwijs zetten we de komende periode
voort. We weten dat het lastig voor jullie is om jullie eigen werk te combineren met het thuisonderwijs aan je kinderen. En wat daarbij extra lastig kan zijn
is dat je vader of moeder bent van je kind en geen leerkracht. Voor je kind is
het ook enorm schakelen om door ouders geholpen te worden bij het schoolwerk in plaats van door de eigen groepsleerkracht.
Verderop in deze Klinkerlink hebben we een krantenartikel geplaatst met tips
voor de thuisjuf (of meester).

Kalender:
28-1 Studiemiddag

Met elkaar maken we er het beste van en indien nodig weten jullie ons te vinden.
Team basisschool Klinkers
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Herman
En daar zaten jullie dan ineens opgescheept met logé Herman! Bij sommigen is hij al
ontsnapt uit zijn bakje. Anderen horen we vertellen dat ze dagelijks genieten van de
‘heerlijke’ geur die Herman in de huiskamer achter laat. Nog een paar daagjes wachten
en dan kan Herman gebakken worden tot een heerlijk brood/cake.
Herman is onderdeel van kernconcept Materie. Door middel van Herman wilden we de
kinderen zich laten verwonderen over wat er met materialen gebeurt wanneer ze gemengd worden.
Tijdens kernconcept Materie staat het inzicht centraal dat alle stoffen zijn opgebouwd
uit een 100-tal atomen. Atomen zijn de kleinste bouwstenen. Atomen hechten zich aan
elkaar en vormen moleculen. Moleculen zijn de kleinste verbindingen. Door het samengaan van atomen en moleculen kunnen alle verschillende stoffen die er op aarde zijn
worden gemaakt. Als er atomen of moleculen worden samengevoegd die geen verbinding aan gaan, dus wanneer er geen chemische reactie plaats vindt, spreken we van een
mengsel. Een zoutoplossing is een voorbeeld van een mengsel.

Ontsnapte Herman

Stoffen kunnen verschillende verschijningsvormen aannemen. We noemen dit een fase
waarin een stof zich bevindt (vaste stof, vloeistof en gas). Door verhitting of afkoeling
gaat een stof over in een andere fase. Stoffen hebben verschillende eigenschappen.
Niet alleen qua verschijningsvorm maar ook verschillende kookpunten en smeltpunten.

In unit 1 en 2 ligt de nadruk op het ontdekken van stoffen en wat er gebeurt als ze met
elkaar gemengd worden. In unit 3 en 4 wordt meer ingestoken op de faseveranderingen
van gasvormig, naar vloeibaar, naar vaste stof.

Aanmelden broertjes en zusjes

Donderdag
28 januari 2021
Studiemiddag

Voor dit schooljaar zitten onze kleutergroepen helemaal vol. Voor de schooljaren
2021-2022 en 2022-2023 is nu nog voldoende plaats. Tenminste, als een kind geboren is ná 1 oktober 2017. In verband met de financiële stroom nemen we voortaan
een vaststaand aantal leerlingen aan tussen 1 oktober en 30 september.
Wij willen broertjes en zusjes graag voorrang geven, maar u zult begrijpen dat dat
niet lukt als een kind vlak voor de vierde verjaardag wordt aangemeld. Zodra een
kind 2 jaar is kan het bij ons op school aangemeld worden. Wij willen u vragen om
jongere broertjes en zusjes vlak na hun tweede verjaardag bij ons aan te melden
zodat wij rekening kunnen houden met hun komst en we een plaatsje in unit 1 vrij
kunnen houden. Een aanmeldformulier kunt u digitaal aanvragen bij Freddy. Hiervoor kunt u een mailtje sturen naar freddy.gerritsen@xpectprimair.nl

Vanuit de MR
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Een nieuw lid in de oudergeleding van de MR! We hebben tijdens de vergadering
van 7 januari 2021 Femke van Rooij welkom geheten. We wensen haar een fijne
tijd toe in onze MR.
Verder he bben we deze avond met elkaar gesproken over hoe het team het thuisonderwijs heeft vormgegeven en opgestart en over hoe de noodopvang is geregeld
in deze tijd van lockdown. Ook hebben we nagedacht en gesproken over de verkeerssituatie rondom de school.
In februari gaan we proberen om van de MR een nog professioneler orgaan binnen
Klinkers te maken. De MR-leden nemen dan gezamenlijk deel aan een online training.
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