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Basisschool Klinkers 16e schooljaar  .  nummer 1  .  3 september 2021 

We gaan weer beginnen! 

Maandag openen we de deuren van Klinkers weer! 
 
Na een typisch Nederlandse zomer hopen we iedereen maandag weer uitgerust en 
vol nieuwe energie op school te ontvangen. In de eerste weken van de zomerva-
kantie heeft de complete binnenkant van de school een uitgebreide schilderbeurt 
gekregen, waardoor alle lokalen er weer schoon en fris uitzien.  
De afgelopen dagen is er door het team weer hard gewerkt om alle lokalen in te 
richten en het eerste kernconcept voor te bereiden. Afgelopen woensdag hebben 
we met elkaar zelfs onze eerste studieochtend gehad met als onderwerp 
‘pedagogisch handelen’. Immers geldt ‘zonder relatie geen prestatie’! 

Ondanks dat we allemaal hoopten Corona na de zomer achter ons te kunnen laten, 
lijkt dat nog niet het geval. Vanuit het ministerie van OCW gelden er nog steeds 
richtlijnen voor het basisonderwijs. In principe komt dit neer op dezelfde richtlij-
nen als de laatste weken voor de zomervakantie. 

• Binnen de unit kan er groepsoverstijgend gewerkt worden 
• Alle units gebruiken hun eigen in– en uitgang 
• Oudergesprekken op afspraak kunnen op school gevoerd worden 
• Geen vrije inloop voor ouders in de school 
• 1,5 meter afstand tussen volwassenen 
• Gymmen in gymkleding (er wordt nog niet gedoucht)  

 
In de eerste reguliere Klinkerlink van volgende week informeren wij u over de op-
zet van de ouder-informatieavonden.  

Corona-maatregelen start schooljaar 

Vorig schooljaar was ons 15e schooljaar. In verband met Corona hebben we toen 
besloten ons feestje nog even uit te stellen tot begin van het nieuwe schooljaar. 
Op 22, 23 en 24 september a.s. zullen we - binnen de dan geldende maatregelen - 
onze verjaardag vieren!  
 
Houd de komende weken de mail/post/insta goed in de gaten. Via onze verschil-
lende communicatie-kanalen zullen wij u hierover gaan informeren. Van oproepen 
tot ouderhulp, tot het bekend maken van de programmaonderdelen en uiteraard 
de bestemming van ons schoolreisje.  
 
Het eerste kernconcept komt dan ook grotendeels in het teken van FEEST te staan! 

15 jaar Klinkers 


