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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 erop. Voor iedereen was het weer even wennen, maar inmiddels zitten we 
met z’n allen alweer aardig in het ritme. Alle kinderen ‘doken’ op maandag 29 augustus de school 
weer in. Voor ouders stond de koffie klaar in de school; fijn dat we dit weer ín de school konden 
organiseren. Tijdens het koffiedrinken hebben we een activiteitenlijst neergelegd. Ouders konden 
zich inschrijven om te helpen. Veel ouders hebben zich aangemeld. Heeft u zich niet aangemeld en 
wilt u ondersteunen bij activiteiten, dan kan dit uiteraard nog. Het formulier ligt in de hal. Alvast 
hartelijk dank! We hopen, met elkaar, op een mooi schooljaar! 
 
Bereikbaarheidsformulieren 
Met de start van het nieuwe schooljaar is het belangrijk dat alle oudergegevens weer even worden 
gecontroleerd. In de week van 5 sept. krijgen de kinderen de nieuwe bereikbaarheidsformulieren 
weer mee naar huis. 
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 Plusklas start weer met juf Gerda op de Skutslús te Stavoren op dinsdag 6 september en 
woensdag 7 september. 
 
 

Even voorstellen 
Mijn naam is Roelien van Zuthem en ik ben de vervanger van Pieter. Ik ben 
2 dagen in de week op De Klinkert; de overige 3 dagen werk ik als interim-
directeur op het SBO in Raalte. In de nieuwsbrief geef ik de data van mijn 
aanwezigheid door. Ik ben 55 jaar en woon in Harderwijk. Ik kijk uit naar 
een goede samenwerking tussen kinderen, ouders en teamleden! 
 
 

Gouden weken 
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 jullie er extra op willen 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. 
 
Groepsbezetting bij ziekte dit schooljaar 
We zijn blij dat we, in deze tijd van het lerarentekort, voor alle groepen een leerkracht hebben! Voor 
de zomervakantie heeft u de groepsindeling/ groepsbezetting gekregen. U heeft kunnen lezen dat we 
op maandag en woensdag met 3 groepen draaien. Bij ziekte van één van de leerkrachten op deze 
dagen, gaan we uiteraard proberen om een invaller te vinden. Mocht dit niet lukken, dan kan het 
voorkomen dat we u vragen de kinderen een dag thuis te houden. De overige dagen werken we in 4 
groepen. Indien er op deze dagen een leerkracht ziek is (en geen invaller beschikbaar is), dan hebben 
we de mogelijkheid om groepen samen te voegen. Uiteraard hopen we dat we bovenstaande acties 
zo min mogelijk hoeven uit te voeren! 
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Leerlingenraad 
De nieuwe leerlingenraad is opgericht.  
De leerlingen zullen dit schooljaar de belangen behartigen van alle leerlingen van onze school. Zij 
kunnen bespreekpunten aandragen en voeren overleg met de schoolleider.  
 
Schoolmaatschappelijk werk 
Met ingang van dit schooljaar is er elke maand een inloopspreekuur van schoolmaatschappelijk werk. 
Dit wordt verzorgd door Marja Scheepstra vanuit Sociaal Wijkteam van de Fryske Marren. Ouders 
kunnen dan voor allerlei vragen bij haar terecht. Op de volgende dagen is zij aanwezig: 
Donderdagen, 8 sept, 13 okt, 10 nov, 8 dec. 
Van 08.30 tot 10.30. 
 

Activiteitenkalender 2022-2023 
Jullie ontvangen het tegelijk met de Medeklinkert van september. Dit rooster is ook terug te vinden 
op de website van de school. 
 
 

Schoolgids en nieuwe website 
De schoolgids voor het jaar 2022-2023 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 Roelien.  
 
 
 

GROEP 7 EN 8 OP PAD VOOR DE KINDERPOSTZEGELACTIE 

Met de opbrengst van de Kinderpostzegelactie 2022 wil Kinderpostzegels kinderen die dat nodig 
hebben wind mee geven. Sommige kinderen kunnen zich door persoonlijke omstandigheden moeilijk 
concentreren, of hebben weinig zelfvertrouwen. Hierdoor lukt het ze niet om het beste uit zichzelf te 
halen. Kinderpostzegels helpt deze kinderen bijvoorbeeld met individuele coaching of een training 
voor meer zelfvertrouwen en motivatie. 

 
De Kinderpostzegels met Donald Duck zijn vanaf woensdag 28 september te bestellen. Op de 
postzegels is te zien dat Kwik hulp krijgt van Juultje bij zijn huiswerk, terwijl Kwek gemotiveerd achter  

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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zijn laptop zit. Ondertussen kunnen Kwak, Lizzy en Babetje vrolijk naar school gaan omdat ze geen 
zorgen hebben. Ook andere bekende figuren uit Donald Duck (Buurman Bolderbast, Oom Dagobert 
en Knabbel & Babbel) maken hun debuut op de postzegel. 
 
De Kinderpostzegelactie gaat dit jaar van start op woensdag 28 september. Tijdens de actieweek 
(t/m woensdag 5 oktober) komen 140.000 basisschoolkinderen in actie om elkaar de wind mee te 
geven. Naast de kinderpostzegels met Donald Duck verkopen de kinderen dit jaar onder andere 
shoppers met Donald Duck en speciale kinderpostzegels-pleisters in felle kleuren aan de deur. Ook 
een eenmalige donatie, waarvan het volledige bedrag naar de opbrengst van de actie gaat, is 
mogelijk. 
 

Gezonde school, gezonde hapjes en traktaties.  
Elke dag krijgen de kinderen eten en drinken mee naar school. Wellicht goed om 
weer even af te stemmen dat de kinderen voor de ochtend een fruithapje mee 
mogen nemen. Als kinderen jarig zijn, mogen ze trakteren. We willen u vragen om 
voor deze traktatie, voor zover mogelijk, ook een gezonde keuze te maken. 
Twijfelt u hierover of wilt u graag overleggen met de leerkracht, dan is dit 
uiteraard mogelijk! 

 
Startgesprekken 
Vanaf week 37 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 2022-2023. Wanneer spreken we elkaar, wat zijn de wensen en 
de verwachtingen over en weer. 
 
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 de directeur worden gedaan. Een 
verlofaanvraag-formulier moet dan worden ingevuld. Vervolgens kan zij 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. 
 

Trefwoord 
Week 35: Startweek  
Inhoud: Samen starten met het nieuwe schooljaar. 
Bijbel: OB: De twaalfjarige Jezus (Lucas 2, 41-52). MB/BB: Een 
vader had twee zonen (Matteüs 21, 28-32). 
 
Week 35 en 36 (29 augustus t/m 9 september): Liever een lied 
(wisselthema) 
Inhoud: Klanken en woorden om de dag te genieten, te eren, te 
gedenken, of gewoon door te komen. 
Bijbel: Enkele psalmen (Psalmen). 
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Week 37 t/m 39 (12 september t/m 30 september): Zoektocht 
Inhoud: Het leven als een zoektocht. Over doorzetten, omgaan met veranderingen en tegenslagen. 
Over ontdekken wat je belangrijk vindt en waar je van droomt. 
Bijbel: Abraham (Genesis 11 t/m 15). 
 
 
Aanwezigheid Roelien op de Klinkert in september 

2-9 en 5-9 9-9 en 13-9 

16-9 en 22-9 23-9 en 28-9 

30-9  

 
 
De jarigen in augustus waren: 

• Aniek    3 aug.  Groep 2 

• Anna Marijke   9 aug.  Groep 7 

• Wisse    11 aug.  Groep 3 

• Ruben    13 aug.  Groep 8 

• Linde    17 aug.  Groep 6 

• Yeske    21 aug.  Groep 5 

• Yde Douwe   28 aug.  Groep 6 

• Jelmer    28 aug.  Groep 8 

 
Onze jarigen in september 

• Lukas    11 sept. Groep 7 

• Danique   21 sept. Groep 7 

• Hessel    23 sept. Groep 8 
 
 
Alvast noteren: 

         3 okt.   - Start Kinderboekenweek 
  3 okt.   - School-voorlezen 
  4 okt.  - Dierendag 
  10 okt.  - Inloopmoment groep 3-4 
  17-21 okt. - Herfstvakantie 
  24 okt.  - School-voorlezen 

  27 okt.  - Ouderavond Dick den Bakker 
  31 okt.  - Onderwijsdag Directe Instructie – alle lln. vrij 
 
 


