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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 
 

Even voorstellen 
Beste ouders en kinderen van CBS De Klinkert,  

 
Mijn naam is Annemayke Mulder.  

Ik ben 32 jaar en ik ben geboren en getogen in Lemmer. 
De afgelopen 6 jaar heb ik met veel plezier op Aruba gewoond en gewerkt.  

In mijn eerste jaar heb ik als invalkracht gewerkt in de groepen 3 t/m 8 en de afgelopen 5 
jaar heb ik les mogen geven aan de groepen 6 en 7.  

Ik vind het ontzettend leuk om nu op CBS De Klinkert les te mogen geven aan groep 5-6  
en we gaan er samen een leuk jaar van maken! Ik heb er zin in!  
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Even voorstellen  
 

Beste ouders, 
 
Graag stel ik mezelf aan u voor. 
 
Ik heet Rina de Vries, ben 54 jaar en woon sinds 1988 in Drachten. 
In Noordwolde (Fr.) ben ik geboren en heb ik een prachtige jeugd door gebracht. 
Op de RSG Steenwijk volgde ik het middelbaar onderwijs. Daarna ging ik in   Drachten naar de 
Pabo. 
  
Daar kreeg ik een baan en bleef ik 24 jaren in het basisonderwijs werken in verschillende 
groepen. 
Ondertussen volgde ik de opleiding Nederlands post Hbo aan de NHl Leeuwarden, zodat ik 
ook les zou kunnen geven aan oudere leerlingen . 
 
In 2016 nam mijn partner het restaurant, waar hij chef-kok was over in Hilversum. 
Ik besloot hem te helpen en gaf daarnaast les aan een Vmbo te Hilversum. Toch bleef ik het 
basisonderwijs missen… 
In 2017 besloot ik terug te willen naar het basisonderwijs, omdat jongere kinderen beter bij 
mij passen dan pubers. 
Vanaf 2017 val ik bij langdurige klussen in en dat bevalt me goed. 
  
Mijn hobby’s zijn dansen, schilderen, knutselen, koken, wandelen, lezen, fietsen, zeilen en 
skiën. Ook doe ik graag spelletje 
Verder ben ik moeder van drie prachtkinderen. 
Vanaf 4 oktober werk ik met veel plezier in groep 5/6 op jullie school. 
Mocht iemand nog iets over me willen weten, dan bent u natuurlijk welkom in ons lokaal. 
 

KSG Dienst 
Zondag 7 november is om 10.00 uur de Kind-School-Gezins Dienst in de Grutte Tsjerke van Sloten. 
Dominee Sjoerd Bakker van Urk zal ons meenemen in het thema DELEN. Roelof van Luyt uit Wyckel 
zal het orgel bespelen en Kinderkoor ‘De Klinkert’ zal ook haar medewerking verlenen. Het belooft 
een mooie dienst te worden! 
Hierbij willen we iedereen van harte uitnodigen om hierbij aanwezig te zijn. 
 

Typlessen voor groep 7 en 8 
Binnenkort start Instituut Noord met een type-cursus in Sloten. 
Graag maken zij op de woensdagmiddag weer gebruik van een 
lokaal van onze school. Het gaat om een groep van ongeveer 6 
kinderen. 
   
LESDAGEN EN TIJDEN: 
Les 1:   3 november                     Les  6:  26 januari 
Les 2:   17 november                   Les  7:  09 februari 
Les 3:   01 december                   Les  8:  09 maart 
Les 4:   15 december                   Les  9:  23 maart 2022 (examen) 
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Les 5:   12 januari       
 
Het lokaal is beschikbaar van 12.15 tot 13.30 uur. Aanvang van de les: 12.30 uur. 

Docente Joke Visser zal tijdig aanwezig zijn. 
 
Trefwoord 
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.  
Bijbel: De genezing van Naäman (2 Koningen 5).  
 
Week 47 t/m 49 (22 november t/m 10 december): Zie je het?  
Inhoud: Over tekenen zien en begrijpen van wat nog niet is. Over oog 
hebben voor de signalen van een toekomst van vrede en rechtvaardigheid. 
Bijbel: Jesaja’s visioenen van nieuw koningschap en vrede (Jesaja 1 t/m 11). 
 
 

11 november Sint Maarten 

 
Op donderdag 11 november is het weer Sint 
Maarten.  
 

 
 
 
Informatie voor nieuwe ouders - De Intern 
Begeleider (IB-er) op de Klinkert 
U hebt mij vast wel eens gezien op de dinsdag of donderdag. Maar wat voor werkzaamheden heeft 
een IB-er nu eigenlijk? Daarom hier een globaal overzicht van de werkzaamheden: 
 
Begeleidende en coachende taken: 
Door leerkrachten te begeleiden en te coachen zorgen we als school voor een goede ondersteuning 
van alle leerlingen. De IB-er doet klassenbezoeken of observaties, voert gesprekken met leerkrachten 
en stelt samen met hen plannen op voor de extra ondersteuning van een leerling. 
 
Taken ten aanzien van onderzoek: 
Zowel op schoolniveau als op groeps- en individueel niveau, verzamelt en analyseert de IB-er de 
leerprestaties. Hierop baseren we ons onderwijs aan de groepen. Mocht een leerling extra 
ondersteuning vragen dan onderzoekt de IB-er samen met betrokkenen wat het juiste traject is. De 
orthopedagoog/schoolpsycholoog kan worden ingeschakeld om ons daarbij te ondersteunen. Is er bv 
een onderzoek nodig? Moeten we de hulp van externen inschakelen? 
 
Beheersmatige zaken: 
De IB-er beheert en ziet erop toe dat de (digitale) dossiervorming in ParnasSys op orde is. U kunt 
altijd een afspraak met de IB-er maken om dit dossier in te zien. 
Samen met de schooldirecteur wordt het Schoolondersteuningsprofiel actueel gehouden: welke 
ondersteuning kunnen wij op de Skutslús bieden. 
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Organisatorische zaken: 
De IB-er coördineert en bewaakt de ondersteuning aan de leerlingen: wanneer zijn de toetsen, de 
groepsbezoeken en -gesprekken, gesprekken over de zorg aan individuele leerlingen, gesprekken met 
externen, e.d. Dit wordt waar vastgelegd. 
 
Zelfreflectie en ontwikkeling: 
De IB-er ontwikkelt de eigen bekwaamheid afgestemd op het beleid en de ondersteuningsbehoeften 
van de school door het volgen van studiedagen, opleidingen en workshops en het volgen van de 
ontwikkelingen in het onderwijs. 
 
Innoverende taken: 
De IB-er geeft ontwikkelingen op onderwijsgebied door, bespreekt samen met de schooldirecteur 
mogelijke verbeteringen, werkt samen met de andere IB-ers van Nije Gaast aan het bovenschools 
beleid. 
 
Samenwerken met externen: 
Peuterspeelzalen (PSZ) voor een goede overgang naar de basisschool 
De overgang van/naar scholen voor: BAO, SBO, SO, VSO, VO 
Aanmelding bij en overleg met externe hulpverlenende instanties, zoals: 
de Inspectie, GGD, Gebiedsteam van de Gemeente, Veilig Thuis, Verwijsindex, Ambulante 
Begeleiding vanuit bv het SBO, het Zorgteam van Nije Gaast, e.a. 
Coördinatie, samen met het Zorgteam, van de begeleiding van lichte tot zware ondersteuning van 
leerlingen, evt. een overgang naar het SBO. 
 
U ziet het, een heel scala van werkzaamheden. 
Wilt u nog meer weten of hebt u een vraag over uw kind: maak even een afspraak. 
Graag tot ziens, 
Annemarieke Drevijn 
 
 

Techniek Tastbaar! 
 
Beste leerlingen uit groep 7 en 8 (en ouders en 
verzorgers), 
 
Staat het al in je agenda? Op vrijdag 26 november 
organiseren we de open dag én Techniek Tastbaar op 
het Kei College. Dat is een echte doe-en-beleef-beurs 
op het gebied van techniek. Dat mag je niet missen! 
 
Tijdens Techniek Tastbaar laten tientallen bedrijven en scholen uit de regio zien wat je 
allemaal met techniek kunt doen. Je komt bij ons niet alleen kijken, maar je mag ook zelf aan 
de slag! Bijvoorbeeld met robotica, een 3D-printer en voertuigentechniek. 
 
Techniek is er in allerlei soorten en maten en het is overal om je heen. En weet je wat zo leuk 
is: er komen steeds nieuwe technieken bij. Denk maar eens aan robots die je tegenwoordig 
op veel plekken vindt: in fabrieken, bij grote winkels, maar ook in het ziekenhuis. 
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Voorbeelden van die technieken zie je terug in Techniek Tastbaar. Door te kiezen voor 
techniek heb je ene belangrijke rol en weet je bijna zeker dat je later een baan vindt! 
 
Op 26 november kun je niet alleen bij de technische opleidingen van het Kei College kijken, 
ook bij onze andere opleidingen ben je van harte welkom. We geven bovendien voorlichting 
aan ouders of verzorgers terwijl jij om je heen kijkt (of misschien wel meeluistert). 
 
Kortom, genoeg te zien en beleven op vrijdag 26 november! 
 
Datum & Tijd: 
Vrijdag 26 november 2021 van 12.00 – 20.00 uur 
 
Plaats: 
Kei College, Ds. Kingweg 8-10 te Heerenveen 
 
Informatie: www.techniekstastbaar.nl en www.kei.college 
 
Toegang is gratis en bezoekers hoeven zich niet aan te melden. 
 
 

Berichtje van juf Jannie 

Beste kinderen en ouders,  
 

Voor de herfstvakantie ben ik al een keer met Max op school geweest. Het was 

goed om iedereen weer even te zien. Helaas gaat mijn herstel nog niet zo 

voorspoedig dat ik weer volledig voor de klas kan staan. Mijn schildklierwaarden 

zijn nog niet goed, waardoor mijn energiepeil nog niet op het oude niveau is. Ook 

het concentreren is lastig.   
 

Ik ben afgelopen week ook weer even op school geweest, waar ik met een aantal 

kinderen heb gesproken. Dit was erg gezellig! Binnenkort zal ik wat vaker op 

school aanwezig zijn, alleen eerst nog niet voor de groep. Ik ga de leerkrachten 

helpen om een aantal leerlingen wat extra ondersteuning te bieden.  

 

We gaan het weer rustig aan proberen op te bouwen. Ik hoop snel weer hersteld te 

zijn, zodat ik weer fulltime les kan geven. Ik kijk er in ieder geval heel erg naar uit 

om weer lekker aan het werk te kunnen!  

 

Tot snel!  

Groeten Jannie Broersma - Miedema  
 

 
 
 

http://www.techniekstastbaar.nl/
http://www.kei.college/
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Vervanging 
Tot nu toe is het ons nog steeds gelukt om bij ziekte van leerkrachten vervanging te vinden. De 
invalpool van Nije Gaast helpt ons tot nu toe uit de brand, maar door de vele zwangere leerkrachten 
en langdurig zieken binnen de stichting, begint het een steeds groter probleem te worden om 
passende vervangers te vinden.  
Het kan dus in de toekomst voorkomen dat we groepen, bij ziekte van leerkrachten, zullen moeten 
samenvoegen of zelfs naar huis moeten sturen. We hopen natuurlijk dat het laatste niet nodig zal 
zijn, maar het is goed om jullie als ouders over deze nijpende situatie alvast in te lichten. 
 

Ziekmelden van jullie kind 
Soms zijn er redenen waarom jullie kind niet op school kan komen. Dan kan zijn 
door ziekte of dokters- of tandartsbezoek. Voor ons als school is het fijn dit op 
tijd te weten.  
De afspraak is dit voordat de school begint, dus voor 8.15 uur, telefonisch aan 
ons te melden.  
 
Vaak bellen ouders al voor 7.45 uur en krijgen dan geen gehoor omdat de leerkrachten er nog niet 
zijn. Ook komt het voor dat de leerkrachten buiten pleinwacht lopen, dus de telefoon niet horen. We 
willen jullie vragen dan rond 8.20 uur nogmaals te bellen. Krijgen jullie na twee keer bellen nog geen 
gehoor, dan mag de melding gedaan worden in Parro. 
 
De leerkracht controleert elke morgen of alle leerlingen van de groep er zijn. Mist een leerling, en is 
er geen telefonische ziekmelding doorgegeven, dan zal eerst Parro worden bekeken. Wij als school 
zijn verantwoordelijk voor jullie kind onder schooltijd, dus dan is het goed te weten waar jullie kind 
is. 
 
Sinterklaas en Kerst 
We zijn al weer druk bezig met het voorbereiden van 
beide feesten. Sinterklaas valt dit jaar op een zondag. 
Op school vieren we het op vrijdag 3 december met de 
kinderen. Rond 8.20 uur verwachten we de Sint en een 
roetveeg Piet op het schoolplein. Verdere details volgen 
in de Medeklinkert van december.  
Ook over de invulling van het Kerstfeest kunnen we u 
dan meer vertellen.  
 

 
Aanwezigheid Pieter op de Klinkert in november 
Dinsdag 2 november 
Donderdag 4 november 
Dinsdag 9 november 
Woensdag 10 november 
Dinsdag 16 november 
Donderdag 18 november 
Dinsdag 23 november 
Donderdag 25 november 
Dinsdag 30 november 
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Onze jarigen in oktober 

• Nick    2 nov.  Groep 5 

• Jorien    6 nov.  Groep 5 

• Jandrick   7 nov.  Groep 4 

• Fedde    13 nov.  Groep 3 

• Sieger    14 nov.  Groep 8 

• Ingmar    27 nov.  Groep 3 

• Sven    29 nov.  Groep 4 
 

 
Alvast noteren: 

         Vrijdag 3 december  - Sinterklaas op school 
  Dinsdag 7 december  - Inloopmoment 
  Donderdag 23 december - Kerstviering 
  Vrijdag 24 december  - Extra vrije dag 
  Maandag 27 december – vrijdag 7 januari - Kerstvakantie 
   

 

 


