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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 
 

 

 
Dierendag 4 oktober 
Dit jaar valt dierendag op maandag. 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 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 onze 
school op woensdag 6 oktober.  
 
Bette Westera schrijft het 
Kinderboekenweekgeschenk voor de 
67ste Kinderboekenweek en Mark Janssen 
maakt het Prentenboek van de 
Kinderboekenweek. De Kinderboekenweek 
2021 staat in het teken van Worden wat je 
wil waarbij kinderen alle beroepen kunnen 
worden die ze willen en alvast kunnen 
dromen over later. De Kinderboekenweek is 
de grootste leesbevorderingscampagne voor 
kinderen in Nederland en heeft als doel zoveel 
mogelijk kinderen te enthousiasmeren om 
boeken te lezen. De Kinderboekenweek vindt 
in 2021 plaats van 6 tot en met 17 oktober. 

Het Kinderboekenweekgeschenk wordt 
cadeau gedaan door de boekwinkel tijdens de 
Kinderboekenweek bij aankoop van ten 
minste € 12,50 aan kinderboeken. Het 
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prentenboek is tijdens de Kinderboekenweek te koop voor € 7,25. 

Voor de tiende keer zal Kinderen voor Kinderen bij het thema van de Kinderboekenweek weer een 
passend lied uitbrengen, dat tevens de titelsong is van het gelijknamige nieuwe album. Speciaal 
tijdens de Kinderboekenweek 2021 zullen ook diverse hoofdconducteurs, machinisten en 
servicemedewerkers van NS  weer gaan voorlezen aan basisschoolleerlingen, en alle vragen over hun 

beroep beantwoorden. 

 

In alle groepen zal er ruim aandacht worden geschonken aan 
de Kinderboekenweek. Bij de start op woensdag 6 oktober, 
zou het leuk zijn wanneer de kinderen verkleed als 
brandweerman, matroos, visser, bouwvakker, danseres, 
professor, astronaut enz. op school komen. Het gaat tenslotte 
om beroepen en wat jullie kind later worden wil… Iedereen die 
wil, mag zich dus verkleden die dag! 

Ook leesconsulente Ivenka heeft voor alle groepen een activiteit bedacht in het kader van de 
Kinderboekenweek, waaronder een bibliotheekbezoek in Balk voor groep 5 en 6. 

Verslag van de Leerlingenraad 
Schoolplein/schooltuin 
Het school plein is nog niet helemaal klaar er wordt nog aan gewerkt en de schooltuin is helemaal 
opgeknapt door juf Magreet complimenten daar voor! 
Meester Jelco 
Jammer genoeg gaat meester Jelco weg maar hij blijft tot wanneer het nodig is. 
Tostidag/afspraken 
We moeten even beter afspraken maken over de tostidag. 
Meer voetballen/goals 
Ze moeten wel een vaste ligplaats hebben,  want anders raken we ze kwijt en we moeten goede 
afspraken maken,  
De goals op het veldje worden door meester André gemaakt, maar eerst moet het gras groeien 
Het meubilair 
We hebben nieuw meubilair allen sommige dingen zijn nog niet helemaal goed. Bijvoorbeeld de tafel 
op de gang en daar wordt nog aan gewerkt. 

Verslag gemaakt door de leerlingen van de leerlingenraad. 
 

Informatieavond groep 1-4 
Maandagavond 4 oktober is de informatieavond voor ouders van groep 1 tot en met 4. 
Groep 1 en 2:  18.45-19.30 uur 
Groep 3 en 4:  19.45-20.30 uur 
Tussenin is er een kwartiertje pauze om eventueel een bakje koffie of thee te drinken. 
Nadere informatie hebben jullie van de groepsleerkrachten als het goed is al ontvangen via Parro. 
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Ouderavond 
Zoals in de jaarplanning en de vorige nieuwsbrief al stond aangegeven staat aankomende  
Woensdagavond 6 oktober om 19.30 uur ( tot ongeveer 21.00 uur) een  ouderavond gepland. 
Mariecke Boesaard van de Vreedzame School heeft een afwisselend avondprogramma voor ons in 
petto. Via het agenda item in Parro kunnen jullie aangeven via een reply of jullie aanwezig zijn.  
( graag i.v.m. de koffie en de stoelen e.d. voor maandagmiddag even reageren) 
We zouden het erg fijn vinden wanneer jullie met zoveel mogelijk ouders deze belangrijke 
ouderavond bijwonen. Want het schoolklimaat is iets dat ons allemaal, team/ouders/leerlingen, 
aangaat! 
Opm. Na afloop is het voor de ouders ook mogelijk om het nieuwe meubilair even te bekijken.  
 

Status Schoolplein 
Het nieuwe speeltoestel is inmiddels op het plein geplaatst. Binnenkort zullen de bankjes, 
die nu nog in de grondverf staan, worden geschilderd. De wilgenhut zal in het najaar de 
grond in gaan. Het voetbalveldje is geëgaliseerd en ingezaaid: de eerste groene waas is al 
zichtbaar! Zodra alles daadwerkelijk is gerealiseerd, willen we een moment prikken om met 
jullie het nieuwe plein feestelijk te openen. 
 

 
 

 

 

 
 

 

Parro 
In de bijlage van deze toelichting 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. 
 
 

Trefwoord 
In oktober behandelen we de volgende thema’s tijdens de dagopeningen: 
Week 40 t/m 42/43 (wisselweek) (4 oktober t/m 29 oktober): Slim   
Inhoud: Over verstandig en onverstandig handelen. En hoe er soms meer 
nodig is dan alleen gezond verstand als het om levensvragen gaat.  
 Bijbel: Het leven van koning Salomo (1 Koningen 1 – 11).  
  
Week 44 t/m 46 (1 november t/m 19 november): Krijgen   
Inhoud: Over krijgen en pakken, ontvangen en nemen. Over alles eruit 
halen wat erin zit en krijgen wat het leven je toebedeelt.   

 

Herfstvakantie 

Van maandag 18 oktober tot en met vrijdag 22 oktober 

zijn we vrij! 
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Bijbel: De genezing van Naäman (2 Koningen 5).   
 
 

BuitenSchoolse Opvang 
Vorig schooljaar is er een enquête gehouden om de wens een Buitenschoolse Opvang te realiseren, 
te peilen bij jullie als ouders. Er was toen niet genoeg belangstelling om een BSO op te richten vanuit 
de overkoepelende organisatie Nije Gaast, die de belangen van onze school behartigt. Nu is gebleken 
dat er nog steeds wel ouders zijn die toch graag gebruik zouden willen maken van de BSO. Ook 
ouders van nieuwe leerlingen op onze school en ouders die net in onze omgeving zijn komen wonen, 
geven aan dit te laten meewegen in hun beslissing om te kiezen voor onderwijs voor hun kind op de 
Klinkert of op een andere school in de omgeving. 
 
Onze vraag is nu of er inwoners van Sloten en omgeving zijn, die zich zouden willen aanmelden als 
gastouder om dit ‘probleem’ te kunnen oplossen. Lijkt het u zelf leuk, of kent u iemand die dit zou 
willen doen: meld het ons via klinkert@nijegaast.nl! We kunnen dan vervolgens contact opnemen 
met deze persoon om een contact tot stand te brengen met het gastouderbureau.  
 
Op deze manier is het misschien toch mogelijk een BSO voor de Klinkert op te zetten. We kijken uit 
naar jullie reactie! 
 

 

Studiemorgen team gaat NIET door! 
De geplande studiemorgen voor het team van woensdag 27 oktober 
gaat niet door. Omdat twee teamleden niet hierbij aanwezig kunnen 
zijn, is het niet zinvol de training te laten doorgaan. Dit betekent dat 
alle leerlingen die dag gewoon op school worden verwacht. 
 

 

Nieuw meubilair! 
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Het nieuwe meubilair is geplaatst! Elke ruimte is nu voorzien van moderne 
kleurrijke zitjes, hoeken, treinstellen enz. Er zijn nog een paar zaken die 

moeten worden aangepast en geoptimaliseerd, maar we ervaren nu al hoe 
leuk de leerlingen het vinden en welke mogelijkheden het nieuwe meubilair 

biedt om op een andere manier te werken met flexibele werkplekken. 
 
Pleinwacht.  

Gezocht: enthousiaste vrijwilliger(s), die tussen de middag toezicht houd(t)(en) op het plein. 

• Vind je het leuk om met kinderen te werken? 
• Wil je er samen een gezellige lunchpauze van maken? 
• Ben je tussen 11.45 - 12.15 uur beschikbaar? 
• Kun je op maandag, dinsdag en/of donderdag  (  1 x per 14 dagen is ook mogelijk) 
• Of wil je af en toe wel invallen? 

 
Dan zijn we op zoek naar jou! 

Je ontvangt een kleine vrijwilligers vergoeding. 

Heb je belangstelling? Neem dan contact op met Susanne Taris tel: 06-37568177/ s.taris@cajas.nl 
Of geef het door aan de schoolleider. 
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Aanwezigheid Pieter op de Klinkert in oktober 
Dinsdag 5 oktober 
Woensdag 6 oktober 
Maandag 11 oktober 
Woensdag 13 oktober 
Maandag 25 oktober 
Woensdag 27 oktober 
 
Onze jarigen in oktober 

• Wout    1 okt.  Groep 7 

• Rutger    4 okt.  Groep 7 

• Jiska    6 okt.  Groep 2 

• Wisse    24 okt.  Groep 6 
 

 
 
 
 
Alvast noteren: 

         Maandag 1 november  - Schoolvoorlezen 
  Woensdag 9 november  - Inloopmoment 
  Woensdag 17 november - Ouderavond 
   
 

 


