
 

 

 

 

Inhoud: 

 

Weer op school ............... 1 

Carnaval .......................... 2 

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

Ouderavond .................... 3 

Sneeuwpret .................... 3 

 

 

 

 

 

 

Kalender: 

11-02 afsluiting KC Materie 

15-02 Voorjaarsvakantie 

22-02 opening KC Macht en 
bestuur 

24-02 Studiemiddag 

01-03 Studiedag 

 

                   1                      

Basisschool klinkers 15e schooljaar  .  nummer 11 .  10 februari 2021 

Weer op school! 

Waar het ene kind heel blij is om weer naar school te kunnen en een ander kind 
het juist thuis veel fijner vond. Waar de ene ouder het pittig vond om thuiswerken 
te combineren met het thuisonderwijs en de andere ouder daar enorm van ge-
noot. Waar de ene volwassene het heropenen van de scholen spannender vond 
dan de andere, geldt dat ook voor ons als leerkrachten. En al die verschillen in be-
leving mogen er zijn! Maar een beleving die we allemaal delen is dat het fijn is om 
de kinderen weer te zien en weer fysiek onderwijs te mogen verzorgen.  
 
Na het besluit van het kabinet vorige week om de scholen weer te openen moes-
ten er een aantal richtlijnen opgesteld worden door de PO-raad. Nadat deze richt-
lijnen opgesteld waren gingen ze naar het bestuur waarbij het bestuur een verta-
ling ging maken hoe dat er dan uit ging zien in onze organisatie. Daarna werden de 
afspraken gedeeld met de directeuren van de scholen en konden deze met hun 
team bekijken hoe het er in de school uit komt te zien. Het duurde dus eventjes 
voordat ook wij zicht hadden op wat de nieuwe regelgeving inhield. 
 
De uitwerking van deze afspraken heeft u kunnen lezen in de mail van Jasper op 4 
februari 2021 met als onderwerp “ouderbrief maatregelen heropening Klinkers”. 
 
Hoewel we veel maatregelen van na de 1e lockdown kunnen blijven handhaven; 
was het wel weer eventjes flink wennen. Want de nieuwe maatregelen zorgen er 
voor dat we ons onderwijs tijdelijk anders moeten organiseren. Waar de kinderen 
bij ons dagelijks de keuze hebben waar ze willen gaan zitten, werken we nu met 
vaste plaatsen. Waar we graag groeps doorbroken workshops aanbieden, gebeurt 
dat nu in de eigen 
groep.  
 
Het is even schakelen 
maar we merken dat 
het de pret niet drukt. 
Er hangt een fijne ge-
moedelijke sfeer in de 
school.  



Prentenboek Tjeuk & Sjouwke vieren 

carnaval in Kruikenstad 

(geschreven door juf Meggie) 
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 Carnaval gaat voor de kinderen gewoon door op vrijdag 12 februari!  
Wel met gepaste corona-maatregelen in de eigen thuisgroep    
  
Hoe deze dag er uit komt te zien:  
 
De kinderen komen verkleed naar school. De leerkrachten gaan zelf verkleed als 
kok, dus mocht u voor uw kind nog geen carnavalsoutfit hebben dan kunt 
u eventueel ook een keukenschort uit de kast trekken.  
 
De kinderen nemen zelf fruit en een hervulbare beker mee.   
 
De dag zal o.a. gevuld worden met de volgende coronaproof activiteiten:  
Voorlezen uit het prentenboek ‘Tjeuke & Sjouwke vieren carnaval in Kruiken-
stad’ (o.a. geschreven door onze eigen juf Meggie)  
Carnavalsquiz  
Ontwerp je eigen carnavalsnaam/-logo  
Werken in een carnavalsboekje  
Ontwerp je eigen coronaproof-carnavalsoutfit  
Online dj die carnavalsmuziek draait via Teams  
 
De kinderen krijgen vanuit de OR een rolletje serpentine, roltoeter en een eigen 
zakje popcorn.  
 
We gaan er met elkaar een gezellige corona-carnaval van maken.  

Carnaval 

Vanuit de MR 

In de afgelopen MR vergadering is lange tijd gesproken over de heropening van de 
school. Kinderen, ouders en leerkrachten zijn blij dat er weer lesgegeven mag wor-
den in de school en dat een periode van thuisonderwijs stopt. Ook zijn er mensen 
met vragen en zorgen. Natuurlijk is er ruimte en begrip voor deze zorgen. Samen is 
er gekeken hoe Klinkers het best passend open kan gaan. 
 
Juliette (IB) heeft aan de MR het zorgplan gepresenteerd. Ze heeft uiteengezet hoe 
de zorgstructuur binnen Klinkers geregeld is en hoe deze tot stand komt. Welke 
zorg kan er in de klas geboden worden, welke mogelijkheden er zijn buiten de 
thuisgroep en met welke externe organisaties de school samenwerkt.   

Volg ons op instagram:    bsklinkers            



Lege batterijen 

Lege batterijen kunnen op 

school ingeleverd worden. 

Voor elke kilo aan batterijen 

krijgen wij als school 1 punt. 

Bij voldoende punten kun-

nen wij deze inwisselen te-

gen speel-leermaterialen 

voor de kinderen! 
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Speelgoed voor een 

goed doel 

Heeft u nog speelgoed 

staan waar niet meer mee 

gespeeld wordt maar 

waar een ander kind heel 

blij van kan worden; 

schenk het aan  

Www.hetvierdegeschenk.nl 

Een mooie organisatie 

voor kinderen uit gezin-

nen die het wat minder 

breed hebben. 

Op de schoolkalender staat bij 3 maart een ouderavond. Om ons op dit moment te 
kunnen focussen op het vormgeven van het onderwijs binnen de maatregelen 
hebben we besloten deze ouderavond te verzetten naar een moment later in het 
schooljaar. Dat moment wordt woensdagavond 26 mei 2021. Noteert u dit mo-
ment alvast in uw agenda! 
Tijdens deze ouderavond zal het team van Klinkers online workshops verzorgen. 
Hoe dat er verder uit komt te zien zullen wij u tegen de tijd over informeren. 
 
Mochten er onderwerpen zijn waar u graag meer over zou willen weten. Of heeft u 
in het verleden een workshop voorbij zien komen waar u toen niet naar toe kon. 
Laat het ons weten. We ontvangen graag input van ouders om aan jullie behoeften 
tegemoet te kunnen komen.    

Ouderavond 

Ook onder schooltijd genieten we volop van de sneeuw! De sneeuwballen vliegen 
over en weer tijdens het buiten spelen. En wie niet van sneeuwballen houdt kan 
op een sneeuwbalvrij speelplein spelen. Tijdens de grote pauze blijven we wat kor-
ter buiten vanwege de kou.  

Sneeuwpret 

Woensdag 24 februari: Studiemiddag 

Maandag 1 maart: Studiedag 


