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Tja
Tja. Daar zitten we dan. Kinderen thuis, leerkrachten en een handje vol kinderen op school. We hadden ons deze laatste schoolweek van het jaar allemaal zo anders voorgesteld.

Na de mededeling van het kabinet was er eventjes die domper van het in duigen vallen van de leuke plannen en daarna de schouders er weer onder om er
met de kinderen nog een fijne kerstweek van te maken. Gelukkig hadden we
scenario 2 op de plank liggen.
Ondertussen druppelden, vorige week, achter de schermen de meldingen van
kinderen en leerkrachten met een positieve test steeds sneller en vaker bij ons
binnen. Het was elke dag weer een hele puzzel om de groepen bemand te krijgen, overzicht te houden van in welke groep hoeveel besmettingen waren,
wanneer de besmette persoon voor het laatst in contact is geweest met welke
mensen en een logistieke operatie wanneer een groep tijdens de schooldag
naar huis moest. Dank voor ieders zorgvuldige en flexibele handelen hierin.
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Deze week zijn alle leerkrachten en stagiaires op hun werkdagen aanwezig op
school. Ze verzorgen noodopvang voor kinderen van ouders met een cruciaal
beroep, ze hebben nu eens tijd om de unit flink op te ruimen, hebben overleg
met elkaar, ruimen alle kerstspullen op (best gek om dat te doen voordat het
kerst geweest is) en bereiden de lessen voor die na de vakantie gegeven gaan
worden. Ze houden daarbij wederom rekening met 2 scenario’s. Een scenario
met onderwijs op school en een scenario van afstandsonderwijs.
We willen jullie allemaal een hele fijne vakantie en feestdagen wensen. Maak
er wat gezelligs van in deze omstandigheden. Zorg goed voor jullie zelf en elkaar en blijf gezond! Hopelijk tot heel snel!

Kalender:
Scenario afstandsonderwijs

20-01 Studiemiddag

Mocht de overheid beslissen dat we het scenario van afstandsonderwijs moeten gaan volgen dan zullen we maandag 10 januari 2022 gebruiken om spullen
als laptops en werkboekjes uit te delen aan de kinderen. Vanaf dinsdag 11 januari zullen we dan het afstandsonderwijs starten.
Aan het eind van de vakantie zult u van Jasper een mail ontvangen met hoe
we binnen de dan geldende maatregelen na de vakantie weer zullen starten.
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Personele wijzigingen
Er zijn een aantal veranderingen in het personeel na de kerstvakantie. De ouders van de betreffende unit zijn door Jasper middels een mail al op de hoogte
gebracht.

Iedereen bedankt voor het
invullen van de enquête over
oudertevredenheid.
De antwoorden geven ons
veel informatie en zal
binnenkort besproken
worden in het team en met
de MR.

Unit 1:
Kim Schoenmakers gaat 3 dagen in de week op basisschool Willemspoort werken. Zij zal de eerste maanden vervangen worden door Jessica Brekelmans en
vanaf april 2022 door Tess Keulemans die op dit moment haar afstudeerstage
bij Joortje loopt.
Meggie is sinds een paar weken met zwangerschapsverlof. Dit verlof wordt tot
de zomervakantie ingevuld door Laura Slavenburg.
Unit 4:
In unit 4 gaat Timo de Langen ons verlaten en zal na de vakantie Ireen van der
Velden starten.
Ingrid Huijbregts, onze BPO-er (begeleider passend onderwijs) heeft een nieuwe
baan. Wie haar op gaat volgen is nog niet bekend.

20 januari 2022 : studiemiddag. 12.30 uur school uit

Een gedicht
En zo komen er bij een afscheid poëzietalenten boven drijven:

Lieve meneer Timo De Langen,
Jammer dat je na de vakantie niet meer rondloopt op de gangen.
Op basisschool Klinkers zullen we je missen,
Naar je terugkomst kunnen we enkel gissen,
Je hielp als er iets miste,
Als iemand zich vergiste,
je leerde ons lessen,
net zoals de andere leraren en leraressen.
We vinden het jammer dat je gaat.
Naar een andere school in een andere straat.
Maar we willen je bedanken, voor al wat je hier deed.
En dat, is waarom Basisschool Klinkers je nooit meer vergeet.
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Groetjes, Antonio Salimi Gilani

Kerst op Klinkers
Het was even flink schakelen maar het is ons toch gelukt om er op vrijdag 17 december een gezellige kerstviering van te maken. We zijn gestart met een heerlijk
ontbijt en daarna hebben de kinderen in hun eigen unit gezellige kerstactiviteiten
gedaan. De kinderen die in quarantaine zaten konden gelukkig digitaal aansluiten
bij hun groep. De 2 klassen die volledig in quarantaine zaten konden genieten van
een online kerstontbijt.

Kerstmarktplaats van unit 3
De kinderen (en leerkrachten) van unit 3 zijn binnen kc Materie druk bezig geweest
met een Klinkers kerstmarktplaats. Het eerste idee was een kerstmarkt maar vanwege de aangescherpte maatregelen is de switch naar een digitale variant gemaakt.
In groepjes hebben de kinderen een product bedacht waarbij ze iets moesten creëren om te verkopen. Daarvoor hebben zij zelf een plan gemaakt en we hebben het
in een echte webshop gezet zodat ouders en familieleden konden bestellen.
De kinderen hebben daarmee een flink bedrag opgehaald voor een goed doel. De
kinderen van de leerlingenraad gaan met elkaar beslissen welk doel dat gaat worden.
We hebben maar liefst €317,55 opgehaald! En meneer Jasper legt vanuit school
nog wat bij zodat het bedrag €500,- wordt!
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Vertrouwenspersonen
Hoi, wij zijn Cindy en Nicole, de vertrouwenspersonen op Klinkers. Jaarlijks maken wij
een rondje langs de klassen om ons voor te stellen. Het staat nog op onze planning
om dat te doen. Echter weten we in deze tijd niet wanneer we daar weer de mogelijkheid voor hebben. Daarom willen we aan ouders vragen dit met uw kind te bespreken of dit als mogelijkheid benoemen wanneer een situatie zich daar voor leent.
Wij zijn beschikbaar voor kinderen en ouders wanneer er zorgen of vragen zijn die je
niet of nog niet met de eigen leerkracht kunt bespreken. Heb je ergens last van, zit je
ergens mee of heb je ergens een vraag over. Neem gerust contact met ons op. Wij
vinden niets raar en luisteren graag naar je.
Je kunt ons bereiken via de mail
Cindy: cindy.nuijten@xpectprimair.nl
Nicole: nicole.wouters@xpectprimair.nl

Cindy

Of door een briefje met daarop je naam, de groep en
met wie je wil praten in de witte brievenbus te stoppen. Deze hangt in de centrale hal.

Nicole
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