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Op onze school zorgen wij samen voor een plezierige en veilige leeromgeving, waar we: 

Elkaar respecteren 

Naar elkaar luisteren 

Duidelijk met elkaar communiceren 

Het goede voorbeeld geven 

Afspraken nakomen 
 
 

Trefwoord  
Week 2 t/m 4 (10 t/m 28 januari): Groeien   
Inhoud: Over groeien in kennis, in mogelijkheden, in ambities en 
dromen, over groeien als mens. Over wat groei doet met mens en 
wereld, over grenzen aan de groei.  
Bijbel: Johannes in de woestijn; Johannes doopt Jezus. Jezus leest 
voor uit de Tora en geneest mensen. Jezus zoekt leerlingen (Lucas 3 
t/m 5).  
  
Week 5 t/m 7 (31 januari t/m 18 februari): Bewonderen   
Inhoud: Over wat bewondering oproept en ons vermogen tot verwondering. Over wat bewondering 
van mensen kan betekenen. Over het wonder van het kleine en kwetsbare.  
Bijbel: De storm op het meer; het delen van vijf broden en twee vissen; het geloof van de Romeinse 
officier; het toekeren van de andere wang; de vraag aan de rijke jongeling; het kleine mosterdzaadje 
(Lucas 6, 9 en 17. Matteüs 8, 14 en 19).  

   
 
Re-integratie juf Jannie 
We zijn blij jullie te kunnen melden dat juf Jannie haar taken voor groep 5-6 weer gaat oppakken. 
Voorlopig zal zij samen met juf Annemayke vanaf 1 februari de  lessen gaan verzorgen en gaat juf 
Rina ons weer verlaten.  Juf Rina heeft aangegeven haar werkzaamheden voor de Klinkert te willen 
beëindigen in verband met het verkrijgen van een vaste aanstelling per 1 februari op een school in 
Amsterdam. We willen haar bij deze van harte bedanken voor haar inzet voor onze leerlingen en 
voor de school en wensen haar veel succes in haar verdere loopbaan. 
Hieronder zien jullie een schema van juf Jannie haar werkdagen in januari: 

 

Werkdagen Juf Jannie  
10/01/2022 
14/01/2022 

’s Morgens 
‘s Morgens 

Lesgeven aan groep 5/6 
Lesgeven aan groep 5/6 

17/01/2022 
21/01/2022 

’s Morgens 
‘s Morgens 

Lesgeven aan groep 5/6 
Lesgeven aan groep 5/6 

24/01/2022 
28/01/2022 

De gehele dag 
‘s Morgens 

Lesgeven aan groep 5/6 
Lesgeven aan groep 5/6 

31/01/2022 
01/02/2022 
04/02/2022 

De gehele dag 
De gehele dag 
’s Morgens   

Lesgeven aan groep 5/6 
Lesgeven aan groep 5/6 
Lesgeven aan groep 5/6 
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Meester Jelco 
In verband met andere activiteiten, die ook de energie en de tijd vragen van Jelco, heeft hij 
aangegeven met ingang van 24 januari 2022 één dag minder te willen gaan werken. Op maandag 
worden de lesgevende taken van Jelco overgenomen door meester Jan Broersma uit Sneek. Op dit 
moment geeft hij parttime les in groep 8 op It Finster te Workum. We wensen hem veel plezier en 
succes op de maandagen in groep 7 en 8. 

 
Vandalisme 
Ons nieuwe schoolplein heeft de kerstvakantie en de jaarwisseling redelijk goed doorstaan gelukkig. 
Er is weinig schade, alleen de brievenbus is volledig vernield. In verband met het steeds terugkerende 
vandalisme rond de Klinkert, zal in het voorjaar de wijkagent langskomen om voorlichting te geven 
over Bureau Halt. 

 
 

Cito Toetsen 
In week 3 en week 4 vinden in alle groepen weer de 
niet-methode-gebonden Cito toetsen plaats. Een 
goed moment om te kijken hoe onze leerlingen zich 
het afgelopen half jaar hebben ontwikkeld. Het zou 
mooi zijn wanneer jullie voor deze twee weken 
geen tandarts- of doktersafspraken inplannen. 
 

 
Groep 8 
Op dit moment beginnen voor groep 8 al de voorbereidingen op het vervolgonderwijs. De open 
dagen op het VO in de regio gaan van start en ook de laatste Cito toetsen worden op school 
afgenomen. Als school moeten we, voorafgaand aan de centrale IEP-eindtoets, al aangeven op welk 
niveau wij verwachten dat de leerlingen zullen uitstromen. Vanaf maandag 7 februari vinden de 
adviesgesprekken plaats met de leerkracht. 
 
Een dubbele bel. 
’s Morgensvroeg maken wij sinds eind december weer gebruik van een “dubbele” bel. De eerste bel 
gaat om 8.10 uur en de tweede bel om 8.15 uur. Het is de bedoeling, dat de leerlingen na de eerste 
bel van 8.10 uur naar binnen mogen gaan en wij om 8.15 uur kunnen starten met de lessen.  
Het voordeel van de dubbele bel is 

• Dat binnenkomst van de leerlingen rustig verloopt (gespreide binnenkomst) en hierdoor de 
coronamaatregelen gemakkelijker te handhaven zijn. 

• Wij 8.15 uur ook daadwerkelijk kunnen starten met de lessen en minder onderwijstijd 
verloren gaat.  

Natuurlijk is het geen probleem, dat de ouders van de leerlingen van groep 1 en 2 na 8.10 uur even 
met de leerlingen naar de deur lopen als de groepsleerkracht al met andere kinderen naar binnen is 
gegaan.  
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Geen vaste commissies instellen 
In de klankbordgroep hebben we met elkaar gesproken over het instellen van bepaalde commissies 
die kunnen ondersteunen bij schoolse activiteiten. Het voorstel is om te werken met werkgroepen, 
die met een bepaald thema aan de slag gaan.  
Vanuit de klankbordgroep zal er dan, naar behoefte, een oproep worden geplaatst op Parro om deel 
te nemen aan een bepaalde werkgroep. Hebben jullie als ouders dan tijd en belangstelling, dan 
kunnen jullie een aanmelding doen om zitting te nemen in dat tijdelijke werkgroepje. 

 
 
 
 
 
Vooraankondiging: ANWB Streetwise komt op bezoek! 

Het wordt steeds drukker in het verkeer, er zijn stille (elektrische) 
voertuigen en onze mobiele telefoon zorgt vaak voor afleiding. Ook wij als 
school voelen ons verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid van uw 
kind. Daarom hebben wij ANWB Streetwise uitgenodigd om in maart naar 
onze school te komen. De planning was eerst januari 2022, maar in 
verband met de corona-maatregelen is alles doorgeschoven naar 24 
maart aanstaande. 

Streetwise is een praktisch, maar ook leuk, leerzaam en uitdagend verkeersprogramma voor alle 
leerlingen van de basisschool. Professionele instructeurs komen naar onze school en geven 
verkeerstrainingen op maat. Met speciaal ontwikkelde lesmaterialen zoals een elektroauto, een 
rijlesauto, zebrapaden, verkeerslichten, opblaasbare auto's en een fietsparcours wordt op een 
aansprekende manier de praktijk zo goed mogelijk nagebootst. 

De vier onderdelen zijn: 

· Voor groep 1 en 2: Toet toet Een speelse introductie op gevaarherkenning, herkennen van 
verkeersgeluiden, veilig oversteken, gebruik van de autogordel en een autostoeltje. 

· Voor groep 3 en 4: Blik en klik Een volgende stap in gevaarherkenning. Veilig oversteken, fietsen en 
het gebruik van een fietshelm, de autogordel en een autostoeltje zijn onderdeel van de interactieve 
les. 

· Voor groep 5 en 6: Hallo auto In en om een stille, elektrische ANWB lesauto leren de kinderen over 
de remweg, de invloed van reactiesnelheid en het juiste gebruik van een veiligheidsgordel. 

· Voor groep 7 en 8: Trapvaardig Gevaarherkenning, afleiding in het verkeer, fietsvaardigheden en 
fietsbeheersing ter voorbereiding op het fietsen naar de middelbare school. 

Wilt u alvast zien hoe Streetwise in de praktijk gaat? Bekijk het filmpje op de site: 
http://www.anwb.nl/streetwise 

We gaan er samen met de kinderen een onvergetelijke dag van maken!! 
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Team ANWB Streetwise 

Cursus Vreedzame School 
Juf Nynke, juf Annemayke en meester Jelco hebben inmiddels de cursus Vreedzame School afgerond 
en zijn dus nu volledig bevoegd om les te geven volgens het programma en de richtlijnen van de 
Vreedzame School op de Klinkert. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee en we willen hen hiermee 
feliciteren! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Studiedag Team 
Op donderdag 3 februari heeft het team een studie- en administratiedag. Op de morgen worden alle 
Cito toets gegevens besproken en de rapporten voorbereid. Op de middag volgen de leerkrachten 
een studiemiddag onder leiding van de heer Piers van de Sluis met als onderwerp: 

Leesmotivatie en introductie van de nieuwe voortgezet leesmethode Flits. 
 

Voor de goede orde: alle leerlingen zijn deze hele dag vrij. 

 
Aanwezigheid Pieter op de Klinkert in januari 2022 
Maandag 10 januari 
Woensdag 12 januari 
Dinsdag 18 januari 
Donderdag 20 januari 
Dinsdag 25 januari 
Donderdag 27 januari 
Maandag 31 januari 
 

Onze jarigen in januari 
• Femke    3 jan.  Groep 5 

• Linde    20 jan.  Groep 6 
 

 

 

Op woensdag 26 januari vindt de 

afronding van de audit 

Ouderbetrokkenheid plaats. Na een 

laatste gespreksronde met een aantal 

leerlingen en ouders van de Klinkert, 

wordt er een rapport opgesteld en 

hopen we het certificaat 

Ouderbetrokkenheid 3.0  

te verkrijgen! 
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Alvast noteren: 
  Donderdag 3 februari    -   Administratie-dag – alle lln. vrij 
  Vrijdag 4 februari    -   Rapport mee naar huis 

Maandag 7 februari  - school-voorlezen 
Vanaf dinsdag 7 februari - 10 minuten gesprekken (facultatief) 
Dinsdag en woensdag 8-9 febr. - Meedraai-ochtend Plusklas 
Voorjaarsvakantie van maandag 21 februari tot en met vrijdag 25 februari 2021 
 
 

 


