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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 
 
 

Start nieuwe schooljaar 
De eerste schoolweek zit er op. Voor iedereen was het weer even wennen, maar inmiddels 
zitten we met z’n allen al weer aardig in het ritme. 
We hopen dit schooljaar weer een ouderavond te kunnen organiseren, maar alles is 
afhankelijk van de corona-ontwikkelingen in het najaar. 
 
Met de start van het nieuwe schooljaar is het belangrijk dat alle oudergegevens weer even 
worden gecontroleerd. Zijn er bij jullie wijzigingen in emailadressen of telefoonnummers, 
willen jullie dit dan doorgeven aan Peter, zodat hij de schooladministratie weer kan 
bijwerken. Peter is elke woensdag na 12.00 uur aanwezig in het IB-kamertje. Maar een 
mailtje naar p.schaper@nijegaast.nl is ook voldoende. 
Ook als jullie de toestemmingsverklaring ten aanzien van de privacy (gebruik van foto’s en 
videobeelden) van jullie kind willen aanpassen, dan kunnen jullie dit doorgeven aan Peter. 
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De luizencontrole kan door het huidige coronaprotocol niet 
doorgaan. We willen jullie met klem vragen thuis alert te 
blijven op de ongewenste bezoekers en met regelmaat de 
hoofdhuid van jullie kind te controleren. Mochten jullie luizen 
constateren, meld het dan op school. 
Zodra het weer kan, nemen we contact op met de 
luizenmoeders om een afspraak voor controle op school te 
maken. 

 
De Plusklas start weer live! Na maanden van online les mogen de leerlingen weer in de 
Plusklas komen om met juf Gerda de draad weer op te pakken van het met elkaar leren. 
Daar zijn we allemaal heel blij mee. 
 
 
We willen een goede start maken in alle groepen en gaan 
daarvoor in de eerste weken werken in alle groepen met ‘de 
Gouden Weken’.  
De Gouden Weken worden ingezet om het goud dat je in 
handen hebt, je leerlingen, in korte tijd te smeden en te kneden 
zodat er een fijne sfeer in je groep heerst, een heel schooljaar 
lang.  
 
De Gouden Weken zijn de eerste vier weken van het 
schooljaar.  
Ze zijn bij uitstek geschikt om een fundament te leggen voor een goede groepsvorming. Het 
accent ligt dus op groepsvormende activiteiten. Leerkrachten krijgen een stappenplan 
aangereikt hoe ze deze gouden weken vorm kunnen geven. Het stappenplan omvat naast 
suggesties voor de inzet van groepsvormende activiteiten, ook suggesties voor de 
regelgeving, de indeling van het lokaal en de indeling van een dag.  
 
 

Gymnastiek en Zwemmen 
Voor de gymlessen is het nodig dat uw kind een aparte gymtas meeneemt naar school met 
daarin een sportbroekje, een T-shirt en sportschoenen met witte zolen die niet buiten worden 
gebruikt. 
De ervaring leert ons dat vooral met de opstart van het nieuwe schooljaar de gymkleding van 
de kinderen nog niet op orde is. De schoenen zijn te klein geworden, de gymtas is nog niet 
compleet. We hopen dat u er extra op wilt letten, zodat we een goede sportieve start kunnen 
maken. 
Het schoolzwemmen voor groep 3-4 is ook weer gestart. Elke oneven week gaan de 
kinderen op donderdag naar Lemmer, onder begeleiding van de eigen leerkracht en een 
ouder. 

 
Fotograaf 
Op donderdag 16 september komt fotograaf Frans Mulder vanaf 13.00 uur bij ons op school 
om groepsfoto’s te maken. Misschien dat jullie, wat kleding en kapsels betreft, hier rekening 
mee willen houden, zodat we er met z’n allen gekleurd opstaan! 
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Leerlingenraad 
De nieuwe leerlingenraad is opgericht. Dit jaar bestaat de Leerlingeraad uit: 
Jildou v.d. Brink   groep 6 
Linde van Dijk   groep 6 
Ruben van Grootheest groep 7 
Kyenna Meyer  groep 7 
Fenna v.d. Brink  groep 8 
Sieger Knot   groep 8 
Deze leerlingen zullen dit schooljaar de belangen behartigen van alle leerlingen van onze 
school. Zij kunnen bespreekpunten aandragen en voeren overleg met de schoolleider. Het 
eerste kennismakingsgesprek met meester Pieter heeft, bij het verschijnen van deze 
Medeklinkert, al plaatsgevonden! 
 
 

Bibliotheek op school 
We hebben jullie al in een eerdere nieuwsbrief verteld over onze intentie meer aandacht te 
gaan besteden aan de leesbevordering van onze leerlingen. Dit doen we onder andere door 
de samenwerking met de bibliotheek. Bibliotheek op school heeft samen met leesconsulente 
Ivenka Gerbrandy een heel traject voor dit schooljaar uitgestippeld. Juf Ivenka start in 
september met haar voor te stellen aan de leerlingen en begint met een boekpromotie over 
Annie M.G. Schmidt. Ook zal zij groepsbezoeken afleggen waarbij ze extra aandacht zal 
besteden aan de Kinderboekenweek. We zullen jullie in de nieuwsbrieven regelmatig 
bijpraten over de activiteiten. 

 
Activiteitenkalender 2021-2022 
Voor de zomervakantie hebben jullie van ons het jaar-activiteitenrooster 2021-2022 via mail 
gekregen. 
Dit rooster is ook terug te vinden op de website van de school. 
 
 

 
Schoolgids en nieuwe website 
De schoolgids voor het jaar 2021-2022 kunnen jullie ook terugvinden 
op de website www.nijegaast.nl/deklinkert onder het kopje 
Schoolinformatie. Hebben jullie toch liever een papieren versie, dan 
kunnen jullie deze opvragen bij Pieter. 
 
 
 

GROEP 7 EN 8 OP PAD VOOR DE KINDERPOSTZEGELACTIE 

Vanaf woensdag 29 september tot en met vrijdag 1 oktober 2020 gaan kinderen uit groep 7 
en 8 van ruim 5.000 basisscholen op pad om kinderpostzegels, kaarten en kinderpleisters te 
verkopen. Dit jaar doen onze kinderen uit groep 7 en 8 ook weer mee. Met de opbrengst van 
de actie krijgen kwetsbare kinderen in Nederland en ontwikkelingslanden kansen op een 
betere toekomst.  
 
 

http://www.nijegaast.nl/deklinkert
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPjJ1cngt8cCFWah2wod4H0Aqw&url=http://www.bsmaaskopkes.nl/informatie/schoolgids&ei=d9TVVbiyAubC7gbg-4HYCg&bvm=bv.99804247,d.ZGU&psig=AFQjCNHMq7no6JECp8MtodEbSI5iFOx1WA&ust=1440163274734083
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Over Stichting Kinderpostzegels:    
Voor kinderen, door kinderen, dat is het motto van de 
Kinderpostzegelactie. Elk jaar zetten duizenden kinderen zich in 
zodat andere kinderen het beter krijgen. En dat al generaties 
lang. De Kinderpostzegelactie wordt sinds 1948 gehouden en is 
uniek in de wereld. Daar mogen we best trots op zijn. Bijna 
200.000 kinderen uit de hoogste groepen van het basisonderwijs leren op deze manier om 
iets over te hebben voor een ander. Naast leerzaam is de actie ook vooral erg leuk.  
 
 

Traktatie 
We willen jullie er op wijzen dat i.v.m. corona jarige leerlingen wel mogen trakteren in hun 
groep, maar dat de traktatie nog steeds voorverpakt moet zijn. Daarmee bedoelen we niet 
een zelfgemaakt cup-cakeje of fruitspies in plasticfolie dat door jullie als ouder er omheen 
gedaan is. De traktatie moet verpakt uit de winkel komen.  
 
 

Startgesprekken 
Vanaf week 36 krijgen jullie als ouder een uitnodiging van de leerkracht van jullie kind voor 
een startgesprek. 
In dit startgesprek kunnen jullie met jullie kind samen met de leerkracht afspraken maken 
over de contactmomenten van het schooljaar 2021-2022. Wanneer spreken we elkaar, wat 
zijn de wensen en de verwachtingen over en weer. 
Jullie mogen tijdens het contactmoment gewoon in school komen, maar we willen jullie wel 
vragen de 1.5m afstandsregel in acht te nemen. 
 

 
Verlofaanvraag 
Elk schooljaar zijn er mensen die buiten de reguliere vakantiedagen extra verlof willen 
aanvragen voor hun kind. De aanvraag voor extra verlof moet altijd bij Pieter worden gedaan. 
Een verlofaanvraag-formulier moet dan worden ingevuld. Vervolgens kan hij dan beoordelen 
of de aanvraag kan worden ingediend en goedgekeurd. 
We willen jullie er op wijzen dat de regels van verlofaanvraag zijn aangescherpt. Op onze 
schoolsite staat onder het kopje ‘vakantierooster’ ook het document Leerplicht Primair 
Onderwijs. Het is goed om dit eerst door te nemen om te kijken of jullie kind in aanmerking 
komt voor een extra verlof. 
 
 

Status schoolplein 
Op 2 september zijn door Donkergroen de pleinplakkers aangebracht.  
Op 15 september zal het hekwerk rond het voetbalveldje worden geplaatst en, afhankelijk 
van het weer, de egalisatie van het veld worden uitgevoerd. 
Op 20 september wordt het grote speeltoestel geplaatst en de beplanting, die deze zomer is 
doodgegaan, zal worden aangevuld. 
In het najaar komt dan nog de wilgenhut. 
We zijn blij dat we zo steeds een stapje verder komen met ons speel- en ontdekplein! 
 

 
 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIicoKvet8cCFWua2wodBaQIYw&url=https://www.kinderpostzegels.nl/faq&ei=HtLVVYiVF-u07gaFyKKYBg&bvm=bv.99804247,d.ZGU&psig=AFQjCNHQiPZ-BFQy75qVqrsk-FO6AbB5cw&ust=1440162712662954
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Schoolreisje groep 1-8 

 
Op dinsdag 14 september gaan we met 
groep 1 tot en met 8 naar Sybrandy’s 
Speelpark te Oudemirdum. We vertrekken 
om 8.30 uur van school en zijn om 14.15 uur 
weer terug in Sloten. 
Tussen de middag krijgen de kinderen van 
ons een patatje, wat drinken en een ijsje.  
 
 
 
 

 
Omdat dit schoolreisje EXTRA is, naast het reguliere schoolreisje dat gepland staat voor mei 
2022, kunnen we geen busvervoer financieren.  
Het vervoer van groep 1-2 wordt door de leerkrachten geregeld. 
Voor het vervoer van groep 3 tot en met 6 hebben we jullie hulp nodig: we willen jullie als 
ouders vragen de kinderen naar Oudemirdum te vervoeren en ook weer op te halen om 
14.00 uur. Volgende week gaat er een briefje met een antwoordstrookje mee naar huis 
waarop jullie kunnen aangeven of jullie willen rijden. 
Bij goed weer gaat groep 7-8 op de fiets naar Oudemirdum. 
 
 

Trefwoord 
Dit zijn de thema’s waar we de komende weken mee 
aan de slag gaan: 
 
Week 34: Startweek   
Inhoud: De schooldeur gaat open. Een goede start 
gewenst!  
Bijbel: OB: Bartimeüs (Marcus 10, 46-52); MB/BB: Zout 
en licht zijn voor de wereld (Matteüs 5, 13-16).  
  
Week 35 en 36 (30 augustus t/m 10 
september): Beginnen (wisselthema)   
Inhoud: De spanning om ergens aan te beginnen. De mogelijkheid om opnieuw te mogen 
beginnen.  
Bijbel: Schepping van de wereld (Genesis 1; Genesis 2,5-25); Noach en de grote vloed 
(Genesis 6-9).  
  
Week 37 t/m 39 (13 september t/m 1 oktober): Wie ben ik?   
Inhoud: Over de veelkleurigheid van mensen, tegenstellingen en ongerijmdheden die in ieder 
mens zitten, ieder mens heeft twee gezichten (een donkere kant en een lichte kant).   
Bijbel: De koningen David en Saul (1 Samuël 15 t/m 24).  
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Aanwezigheid Pieter op de Klinkert in september 
Woensdag 1 september 
Maandag 6 september 
Donderdag 9 september 
Maandag 13 september 
Woensdag 15 september 
Dinsdag 21 september 
 
Donderdag 23 september 
Maandag 27 september 
Woensdag 29 september 
 
 
Onze jarigen in september 

• Lukas    11 sept. Groep 6 

• Danique   21 sept. Groep 6 

• Hessel    23 sept. Groep  
 
 
Alvast noteren: 

         4 okt.  - Dierendag 
  4 okt.   - Start Kinderboekenweek 
  4 okt.   - School-voorlezen 
  6 okt.  - Ouderavond Vreedzame School 
  11 okt.  - Inloopmoment groep 3-4 
  18-22 okt. - Herfstvakantie 
  25-29 okt. - 10 min. Gesprekken facultatief 

  27 okt.  - Studiemorgen team – lln. vrij 
 

 


