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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 40 t/m 42/43 (wisselweek) (3 oktober t/m 28 oktober): Jij of ik?  
Inhoud: Over het innemen van de belangrijkste positie. Over de eerste zijn, keuzes maken, macht en 
inschikken.  
Bijbel: Isaak en Ismaël (Genesis 16, 18, 21, 22, 24 en 25).  

 

Week 44 t/m 46 (31 oktober t/m 18 november): Doelgericht  
Inhoud: Over het nastreven van doelen en de vraag of het doel alle 
middelen heiligt. Over de zinvolheid van doelgericht werken en de 
waarde van doelloos lanterfanten.  
Bijbel: Jakob en Esau (Genesis 25 t/m 33).  
 
Dierendag 4 oktober  

Dit jaar valt dierendag op dinsdag. Op deze dag mogen kleine huisdieren 
worden meegenomen naar school. We denken hierbij aan cavia’s, 
konijnen, honden en hamsters. Deze huisdieren mogen van 8.15 uur tot 
en met 8.30 uur op het plein komen, mits ze in een goed afsluitbare kooi 
zitten of aan de riem lopen.  
Alle huisdieren mogen na 8.30 uur weer worden opgehaald door jullie 
als ouders. Het is de bedoeling dat de leerlingen in dit eerste kwartiertje 
van de dag op het plein bij elkaars dieren kunnen kijken. Hebben jullie geen huisdieren dan is dat  
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geen probleem: een lief knuffeldier is ook gezellig! In de kleutergroep mogen de huisdieren, mits 
gekooid, wel de hele dag in de groep blijven. 
 
 

Start KINDERBOEKENWEEK                                                                                       
Dit jaar start de Kinderboekenweek op maandag 3 oktober en duurt tot 13 oktober. 
De KBW gaat over natuur met als thema:                                                                                 

   Gi-Ga-Groen! 
 

In bomen klimmen en diersporen zoeken in het bos, zandkastelen maken 
of vliegeren op het strand, een hut bouwen of picknicken in het park of 
vogels spotten en een moestuintje maken in je eigen tuin. De natuur is 

overal om ons heen. Buiten is er van alles te ontdekken en te doen. 

Er zijn heel veel boeken die kinderen helpen een echte natuurheld te worden. Ga mee op 
avontuur om al het moois van de natuur te zien! Leer over bijzonder dierenweetjes in 
informatieve boeken, dompel je onder in spannende verhalen over woeste 
buitenavonturen of verwonder je over prachtige natuurillustraties in prentenboeken. Kom 
daarna mee naar buiten. 

 
Andy Griffiths schrijft het kinderboekenweekgeschenk dit jaar. Samen met Terry Denton is hij 
bekend van de populaire De waanzinnige boomhut–reeks. De titel van het geschenk is dan ook niet 
heel verrassend Waanzinnige boomhutverhalen: over toen het Stoel-In-Je-Neusdag was en andere 
waanzinnige gebeurtenissen. Ze zijn de eerste buitenlandse auteur en illustrator die het 
Kinderboekenweekgeschenk maken. Edward van de Vendel, die de boeken van Griffiths en Denton 
vertaalde, zal dit ook voor het Kinderboekenweekgeschenk doen. 
Het Prentenboek van de Kinderboekenweek 2022 wordt gemaakt door illustrator Marije Tolman.  
 
 

In alle groepen worden verschillende activiteiten 
georganiseerd om ruim aandacht te besteden aan de 
Kinderboekenweek. We vieren met elkaar de afsluiting 
van de KBW op donderdagmiddag 13 oktober. 
 
Sparen voor je schoolbieb 
Tijdens de Kinderboekenweek (5 t/m 16 oktober) 
organiseert Bruna dit jaar opnieuw deze spaaractie. We 
merken dat ouders in deze kinderboekenweek vaak even 
met hun kind naar de boekwinkel Bruna gaan om een 
kinderboek te kopen. Indien dit het geval is, wilt u dan de 
kassabon op school inleveren? (dit mag bij de leerkracht). 
Als school mogen we dan met alle kassabonnen naar de 
Bruna. Zij tellen de kassabonbedragen bij elkaar op. Bruna 

stelt vervolgens 20% van het opgetelde bedrag beschikbaar aan de school om nieuwe boeken uit te 
zoeken. Deze boeken kunnen wij weer in de klas gebruiken.  
 

https://www.kinderboeken.nl/auteur/terry-denton/
https://www.kinderboeken.nl/karakter/de-waanzinnige-boomhut/
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Terugblik studiedag 22-9 
Op donderdag 22 september waren alle kinderen vrij i.v.m. een studiedag voor leerkrachten. We 
hebben deze dag gesproken over de identiteit van de school. We spreken vaak over normen en 
waarden die we kinderen willen meegeven, maar welke normen en waarden zijn dit? Op welke 
manier willen we die uitdragen en meegeven aan kinderen? Wat vinden we belangrijk voor kinderen 
om mee te geven ‘in hun verdere leven’ als ze later hun plek innemen in de maatschappij 
(Burgerschap)? Boeiende onderwerpen waar ieder vanuit zijn eigen perspectief naar kijkt. Het was 
een fijne dag, waar we als team open en eerlijk konden praten met elkaar. De dag werd begeleid 
door Dick den Bakker.  
 

Inloopspreekuur SMW 
Donderdagmorgen 13 oktober van 8.30-10.30 uur wordt op school een inloopspreekuur 
georganiseerd door School Maatschappelijk Werk. Jullie zijn van harte welkom voor advies of 
antwoord op jullie opvoedvragen. 
 
Koude voeten 
Nu het buiten kouder wordt, vinden kinderen het soms fijn om sloffen aan te doen in school. 
Uiteraard mogen ze die meenemen. Wilt u de sloffen voorzien van hun naam? 
 
Werken met een chromebook in groep 3 t/m 8.  
Dagelijks werken de kinderen van groep 3 t/m 8 met hun chromebook. Om hier goed mee te kunnen 
werken, maken de kinderen gebruik van oortjes. Wilt u uw kind oortjes mee naar school geven, zodat 
deze in de klas gebruikt kunnen worden? Bij voorbaat dank! 
 

 
Ouderavond gaat niet door!! 
De ouderavond stond gepland op 27 oktober, maar gaat niet door op deze datum. We hebben 

ervoor gekozen om eerst het imago onderzoek op school te doen en de ouderavond naar het 

voorjaar te verplaatsen. U krijgt hier t.z.t. een uitnodiging voor.  

 

Nieuwe onderwijsassistent. 

Op dit moment is Rina Haantjes verbonden aan CBS de Klinkert als onderwijsassistent. Vanaf 1 

oktober gaat zij echter extra werken in Stavoren. We zijn blij dat we een nieuwe onderwijsassistent 

hebben gevonden! Vanaf 1 oktober gaat Marije Kooistra bij ons aan de slag. Haar werkdagen zijn 

maandagochtend en woensdagochtend. In een volgende nieuwsbrief stelt zij zich aan u voor. We 

willen Rina bedanken voor haar inzet! We wensen Marije een goede start toe  op CBS de Klinkert.  

Afgelopen week heeft Marije een ochtend ‘meegelopen’ met Rina, zodat de overdracht zo vloeiend 

mogelijk verloopt.  

Herfstvakantie 
Van maandag 17 oktober tot en met vrijdag 21 oktober 

zijn we vrij! 



 

Onze nieuwsbrief “De Medeklinkert” 
Schooljaar 2022-2023, nr. 2 - oktober 2022 

 
 

CBS De Klinkert– Wyckelerweg 172 – 8556 XB – Sloten – tel 0514 531480 
E-mail: klinkert@nijegaast.nl  -  Website: www.nijegaast.nl/klinkert  

 
 

 
 
Parro 
In de bijlage van deze Medeklinkert vinden jullie een handleiding voor het 
gebruik van ons ouderportaal Parro. Vooral voor de nieuwe ouders leek het ons 
goed om alle ins en outs van Parro nog eens op een rijtje te zetten. 

 

Studiedag maandag 31 oktober. 
Op 31 oktober zijn alle leerlingen vrij; er is dan een studiedag voor alle personeelsleden van de 
Stichting Nijegaast.  
 
 

Aanwezigheid Roelien op de Klinkert in oktober 
3-10 6-10 

12-10 14-10 

Herfstvakantie  

 
 
 
Onze jarigen in oktober 
 

• Wout   1 oktober  Groep 8 

• Rutger   4 oktober  Groep 8 

• Jiska   6 oktober  Groep 4 

• Wisse   24 oktober  Groep 7 

• Benth   26 oktober  Groep 1 

 
  

Alvast noteren: 
             

3 okt.   - Start Kinderboekenweek 
  4 okt.  - Dierendag 

10 okt.  - Inloopmoment groep 3-4 
17-21 okt. - Herfstvakantie 
24 okt.  - Schoolvoorlezen 
27 okt.  - Ouderavond Dick den Bakker gaat niet door!! 
31 okt.  - Onderwijsdag Directe Instructie – alle lln. vrij 
7-11 november - 10 min gesprekken facultatief 
8 november - Inloopmoment groep 3-4 
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Oproepje vanuit schoonmaakbedrijf Postcleanin 
‘Wij zijn per direct opzoek naar een nieuwe schoonmaakmedewerker voor 
onze school! Het betreft elke maandag t/m vrijdag in de middaguren. 
Interesse? Neem voor meer informatie contact op met 06 10162337!’ 

 
 
 
 
 
 
 

Bericht van Sportbedrijf de fryske Marren 
Over drie weken is het alweer zo ver, de herfstvakantie. Een heerlijk moment om even bij te komen 
maar voor veel kinderen ook een week waarin ze veel thuis zijn en binnen zitten. Daarom 
organiseren wij, Sportbedrijf de Fryske Marren, een leuke activiteit voor alle kinderen in de 
gemeente. 

  
Op woensdag 19 oktober 2022 zal de finale van de sprintkampioenschappen plaatsvinden en daarna 
is er de mogelijkheid voor alle kinderen om deel te nemen aan de reuze apenkooi. Het programma 
ziet er als volgt uit. 
11:15 uur →      Start DFM Sprintkampioenschap 
12:00 uur →      Prijsuitreiking 
12:05 uur →      Reuze apenkooi 
13:30 uur →      Einde activiteit 
Aanmelden is mogelijk tot en met 18 oktober 2022 en kan via onderstaande link. 

• https://www.sportbedrijfdfm.nl/sportdag/ 

 

https://www.sportbedrijfdfm.nl/sportdag/

