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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 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).  
 
 

 Week 50 en 51 (13 t/m 24 december): Verrassend   
Inhoud: Over hoe we omgaan met verrassingen in ons leven. En wat het betekent om elkaar te 
kunnen verrassen.   
Bijbel: Het geboorteverhaal Jezus (Lucas 1 en 2).  

 

 

 

 



 

Onze nieuwsbrief “De Medeklinkert” 
Schooljaar 2021-2022, nr. 4 - december 2021 

 
 

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

 
 

Sinterklaasfeest 
Op vrijdag 3 december hopen we dat 
Sinterklaas rond 8.45 uur een bezoek zal 
brengen aan onze school.  
 
Jullie zijn als ouders dit jaar in verband met 
de coronamaatregelen helaas niet welkom 
om Sint te verwelkomen. Sinterklaas zal 
ook niet door ouders en kinderen op het 
plein worden ingehaald en welkom worden 
geheten. 
Als Sinterklaas komt brengt hij voor de 

pauze een bezoek aan de groepen 1 t/m 4. Na de pauze brengt hij een kort bezoek aan groep 5 t/m 8 

 
Kerst 
Op  donderdag 23 december maken alle leerlingen 
op school een “kerstknutsel”  in een kerstworkshop. 
Voor het kerstknutselwerkje van de leerlingen uit 
groep 1 t/m 4 is alle materiaal op school aanwezig, 
maar voor de andere groepen willen we jullie vragen 
jullie kind het volgende mee te geven: 

• Een klein lichtsnoer (+/- 15 lampjes)   

• Groen 

• Kleine kerstballen 

• Andere kerstversieringen 
 

Op donderdag 23 december vieren we ook met de leerlingen het kerstfeest op school, ieder in de 
eigen groep. Naast de kerstworkshop, houden we met de leerlingen een kerstviering met liedjes, 
gedichten en verhalen onder schooltijd. Alle leerlingen zijn dus, net als anders, de gehele dag op 
school. 
Na 14.15 uur begint dan voor iedereen de kerstvakantie. Alle kinderen zijn dan vrij want vrijdag 24 
december is een extra vrije dag omdat Kerst dit jaar in het weekend valt. 

 
Inlever- ophaaltafel. 
Omdat i.v.m. de coronamaatregelen ouders alleen op uitnodiging welkom zijn in de  school, hebben 
wij bij de ingang een extra  tafel neergezet waarop de ouder(s) eventueel  tassen, surprises e.d. 
kunnen plaatsen, die bestemd zijn voor de leerlingen in de klas.  Wij zorgen er dan voor, dat het 
materiaal in de lokalen wordt gebracht.    
Mocht het noodzakelijk zijn, dan kunt ook vooraf even telefonisch contact opnemen met de school 
Alvast bedankt voor de medewerking.  
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Ouderbijdrage 2021-2022 
De afgelopen maand is door de MZR van de Klinkert de ouderbijdrage  vastgesteld. In de loop van 
januari ontvangt u van ons een rekening, die jullie eventueel in gedeelten kunt betalen. 

Groep Schoolreis/ 
kamp 

Zwemmen Klinkert- 
freon 

Speciale dagen als 
sint/kerst 

Totaal 

1 €15,00   €10,00 €15,00 €40,00 

2 €15,00   €10,00 €15,00 €40,00 

3 €30,00 €110,00 €10,00 €15,00 €165,00 

4 €30,00 €110,00 €10,00 €15,00 €165,00 

5 €30,00   €10,00 €15,00 €55,00 

6 €30,00   €10,00 €15,00 €55,00 

7 €30,00   €10,00 €15,00 €55,00 

8 €30,00   €10,00 €15,00 + €15,00 (afscheid 
groep 8) 

€70,00 

 
 
Nieuw bereikbaarheidsformulier en toestemmingsformulier publicatie beeldmateriaal. 
Binnenkort ontvangen jullie van ons een nieuw bereikbaarheidsformulier en toestemmingsformulier 
publicatie beeldmateriaal. We willen jullie vragen dit in te vullen en aan jullie kind weer retour te 
geven, zodat onze administratie weer up to date is. 

 
Aanwezigheid Pieter op de Klinkert in december 
Donderdag 2 december 
Maandag 6 december 
Woensdag 8 december 
Dinsdag 14 december 
Donderdag 16 december 
Dinsdag 21 december 
Woensdag 22 december 
 

 
 
Onze jarigen in december 

• Thiemen   13 dec.  Groep 7 

• Florian    16 dec.  Groep 6 

• Kyenna    18 dec.  Groep 7 
 

 
 

Alvast noteren: 
Maandag 10 januari 2022 - eerste schooldag en school-voorlezen 
Maandag 17 januari  - Start Cito M-toetsen 
Vrijdag 28 januari  - Einde Cito M-toetsen 
 
Kerstvakantie van vrijdag 24 december 2021 tot en met vrijdag 7 januari 2022 
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Het team van CBS de Klinkert wenst jullie allemaal: 

Fijne kerstdagen en voor het nieuwe jaar 2022 

veel voorspoed en gezondheid! 


