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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 
 
 

 
 
 

 

Nieuwsbrief De Vreedzame School – WIJ ZIJN ALLEMAAL ANDERS 
In blok 6 gaan de lessen over overeenkomsten en verschillen tussen mensen. 
We willen de kinderen leren om te gaan met verschillen van mening en verschillen in gewoontes, 
leefstijl, levensbeschouwing, leeftijd, sekse en  in cultuur. We werken aan acceptatie en waardering 
ervan.   Naast verschillen zijn er ook overeenkomsten. De kinderen leren dat je dit terugziet  binnen 
de eigen families,  de klas, de school en de samenleving 
Om goed om te kunnen gaan met verschillen moet je er over kunnen praten. Het gaat om luisteren 
naar de ander, een mening vormen, van mening kunnen veranderen en een eigen mening 
verdedigen. Op deze manier willen we vooroordelen tegengaan. 
Door een positieve aanpak ervaren de  kinderen verschillen als vanzelfsprekend in plaats van eng of 
vreemd. 
 
In dit blok gaat het om accepteren, tolerantie en waarderen. Dat zijn geen dingen die je via een lesje 
kunt overdragen. We geven de lessen daarom in projectvorm, waarbij de kinderen de eigen families 
en de eigen klas verkennen, interviews afnemen en werkstukken maken over verschillende 
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levensbeschouwingen. De kinderen werken in tweetallen of groepjes en bespreken hun bevindingen 
met de hele klas.  

 
Naast deze lesactiviteiten is de manier waarop wij als leerkrachten zelf omgaan met overeenkomsten 
en verschillen erg belangrijk. We proberen zo veel mogelijk acceptatie en waardering uit te dragen 
van overeenkomsten en verschillen in de eigen groep en de school. We maken kinderen  bewust van 
eventuele vooroordelen en geven duidelijke grenzen aan  welk gedrag  niet meer kan, d.w.z. welk 
gedrag  haaks staat op de bedoelingen van dit blok. 
Wij zetten ons in voor een goede voorbeeldfunctie  naar de kinderen. 
Met de lessen, onze eigen houding en met ondersteuning van de ouders hebben we er alle 
vertrouwen in dat iedereen het bij ons op school prettig heeft, omdat  “anders zijn mag”.  
Wilt u meer weten over De Vreedzame School dan kunt u kijken op de website 

www.devreedzameschool.nl  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trefwoord  
Week 13 en 14 (29 maart t/m 9 april): Liefhebben 
Inhoud: Geven om iemand, toewijding tonen, tekenen van 
liefde. Blinde liefde, de mantel der liefde, liefde zonder 
grenzen.  
Bijbel: Maria zalft Jezus’ voeten (Johannes 12); Jezus wast de 
voeten van zijn leerlingen, de paasmaaltijd (Johannes 13); 
Judas verraadt Jezus; Petrus verloochent Jezus; Jezus bij 
Hogepriester en Pilatus; Jezus gekruisigd en begraven 
(Johannes 18 en 19); De vrouwen bij het lege graf; Thomas 
(Johannes 20). 
 
Week 15 t/m 17 (12 april t/m 30 april): Sterken 
Inhoud: Oppeppen, bemoedigen, kracht geven, steunen, hoop geven. Het positieve naar boven 
halen. 

Blok 6: We zijn allemaal anders: 

Doel: een open houding bij de leerlingen ten aanzien van verschillen tussen mensen. 

 

De lessen zijn gericht op: het leren ontdekken van verschillen en overeenkomsten en 

over de wijze waarop we met die verschillen om kunnen gaan. 

 

- In groep 1-2 gaat het om het verkennen van de families van de leerlingen 

- In groep 3 gaat het over verschillen en overeenkomsten in de klas 

- In groep 4 staan verschillen en overeenkomsten tussen families centraal 

- In groep 5 komen verschillen en overeenkomsten in de school aan bod 

- In groep 6 verschillen en overeenkomsten tussen klasgenoten 

- In groep 7 gaat het om levensbeschouwingen 

- In groep 8 wordt onderzocht hoe al deze verschillen een stem krijgen in onze 

democratische samenleving, en hoe we dat in onze democratische samenleving 

hebben georganiseerd. 

 

http://www.devreedzameschool.nl/
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Bijbel: Openbaring van Johannes (Openbaring). 

 
 
Week 19 t/m 21 (10 mei t/m 28 mei): Vasthouden 
Inhoud: Een mooie of belangrijke gebeurtenis onthouden. Een persoon vasthouden. In een verhaal, 
in een feest, in rituelen of in gedrag. 
Bijbel: Hemelvaart (Handelingen 1); Pinksteren, je leven veranderen, je laten dopen, alles samen 
delen (Handelingen 2). 
 
Week 22 t/m 24 (31 mei t/m 18 juni): Communiceren  
Inhoud: Preken, mededelen, discussiëren, overtuigen, verdedigen, aanvallen. Een boodschap die 
aankomt. 
Bijbel: Stefanus vertelt over Jezus, Abraham, Jozef, Mozes en David; De dood van Stefanus 
(Handelingen 6 en 7); Saulus vervolgt de christenen (Handelingen 8, 1); Saulus hoort een stem op 
weg naar Damascus; Saulus bij Ananias; Saulus moet vluchten (Handelingen 9).   
 

 
Ouderavond 
In de vorige Medeklinkert hebben we het voorstel gedaan voor een online ouderavond over de 
Vreedzame School. We hebben van een gering aantal belangstellenden een reactie gekregen. We 
hebben als team besloten in mei nogmaals de belangstelling te polsen voor deze online ouderavond 
op 31 mei om 20.00 uur. Daarna nemen we de beslissing de ouderavond door te laten gaan of te 
verplaatsen naar het volgende schooljaar. Mocht u zich nog niet hebben opgegeven, maar toch 
belangstelling voor de ouderavond, stuur dan even een mail naar klinkert@nijegaast.nl  
 

IEP Eindtoets voor groep 8                                            

In april 2021 maken alle basisschoolleerlingen van 
groep 8 verplicht een eindtoets. Deze verplichting 
staat beschreven in het Toetsbesluit PO. In datzelfde 
toetsbesluit is vastgelegd dat basisscholen de 
mogelijkheid hebben om zelf een eindtoets te kiezen 
die past bij hun onderwijsvisie. Stichting Nije Gaast 
heeft gekozen voor de IEP eindtoets. 

Niet alleen de verplichting van een eindtoets 
basisonderwijs en de keuzevrijheid is nieuw. Ook het 
moment waarop de eindtoets wordt afgenomen is veranderd. De eindtoets vindt plaats in april: ná 
het geven van het schooladvies door de basisschool en het aanmelden voor het voortgezet 
onderwijs. Hierdoor staat het schooladvies dat door de basisschool wordt gegeven meer centraal. De 
eindtoets die de leerlingen in april maken, vormt daarmee een tweede, onafhankelijk gegeven naast 
het schooladvies. 

De IEP Eindtoets van Bureau ICE is door het ministerie van OCW goedgekeurd. De IEP Eindtoets is 
bedoeld om te kijken waar een leerling staat. De eindtoets meet de verplichte vaardigheden lezen, 
taalverzorging en rekenen aan het einde van groep 8. Door de prestaties van de leerling te meten 

mailto:klinkert@nijegaast.nl
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langs een onafhankelijke meetlat en niet ten opzichte van zijn medeleerlingen, kan veel beter in 
kaart worden gebracht wat de persoonlijke ontwikkeling van het kind is. 

De IEP Eindtoets wordt afgenomen op dinsdagmorgen 20 april en woensdagmorgen 21 april en 
duurt beide dagdelen maximaal twee uur. Als een leerling ziek is of door omstandigheden niet 
aanwezig kan zijn op de afnamedatum van de eindtoets, dan kan de IEP toets op een later moment 
gemaakt worden.  
Juf Elanda begeleidt groep 8 tijdens de IEP Eindtoets. Voor groep 7 wordt andere opvang geregeld 
zodat hun lessen gewoon kunnen doorgaan. 
 
 

Verslag van de leerlingenraad 
Thuiswerken. 
We hebben het als leerlingenraad gehad over de covid 19 tijd. Samen hebben we gekeken naar wat 
goed ging en wat minder goed ging. De meeste leerlingen waren positief. Vooral de gezamenlijk 
activiteiten ‘s middags vonden alle leerlingen erg leuk.  
 
Brievenbus. 
We hadden twee briefjes gekregen. Eentje ging over een pyjama dag. Een idee van Amber uit groep 3 
en een briefje van alle leerlingen uit groep 5/6, die muziek wilden luisteren bij het rekenen. De beide 
ideeën doen we nu nog niets mee, maar is misschien een idee voor later.   
 
Schoolplein. 
We hebben samen ook gesproken over het schoolplein en de plantjes. Het voorstel van de 
leerlingenraad was om de planten te beschermen met paaltjes en draad. 
Meester Pieter gaat dit bespreken met onze conciërge André 
 

Rapporten 
Wilt u de rapporten van de leerlingen weer even meegeven naar school. Alvast bedankt.  
 

 

Meivakantie en Hemelvaart 
De meivakantie inclusief het hemelvaartweekend is dit jaar van maandag 3 
mei tot en met vrijdag 14 mei.  

Pinksteren 
Het pinksterweekend is van zondag 23 mei tot en met maandag 24 mei. 
Alle kinderen en leerkrachten zijn dan vrij en kunnen hopelijk genieten van 
mooie zonnige dagen. 

 

Activiteiten – kan het wel, kan het niet? 
Op het moment van het schrijven van deze nieuwsbrief weten we nog niets over wat wel en wat niet 
kan ten aanzien van het vermengen en het samenkomen van grote groepen in mei/ juni. Voor ons is 
ook nog niet duidelijk of de schoolreisjes/ kamp en de slotactiviteiten op de “normale” manier door 
kunnen gaan. We zijn achter de schermen al bezig met het voorbereiden van deze activiteiten, maar 
we houden rekening met de mogelijkheid dat we moeten zoeken een alternatieve invulling. 
Zodra er meer bekend is,  zullen wij jullie hierover informeren.  
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De ouderbijdrage 
Heeft u nog niet (alles) betaald? De tweede termijn van betaling loopt op 1 mei aanstaande af. 
Mocht u de rekening niet meer hebben, dan kunt u een mailtje sturen naar: p.schaper@nijegaast.nl 
o.v.v. factuur ouderbijdrage cbs “De Klinkert” en de naam van uw kind(eren) Alvast bedankt. 
 

 
Schooltuin 
Dankzij de inzet van Margreet en Elanda is de schooltuin 
weer schoon en netjes. Het zaaien en planten kan weer 
beginnen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Schoolplein 
De beplanting op ons nieuwe groene schoolplein heeft het moeilijk, niet alleen door het koude weer 
maar ook door vernielingen buiten schooltijd. Pieter heeft contact opgenomen met de wijkagent. De 
politie zal het schoolplein in hun surveillance-routes opnemen, met name in de avonduren. Verder 
zijn er paaltjes om de perken geplaatst. DonkerGroen zal een deel van de vernielde beplanting 
vervangen. Meer kunnen we van onze kant op dit moment niet doen. 
We zouden het wel heel fijn vinden als u samen met ons de zorg voor ons plein wilt delen met uw 
kind. Even een gesprekje hierover houden met uw kind zou al een soort van bewustwording kunnen 
bewerkstelligen, want we willen toch graag met zijn allen straks kunnen genieten van een GROEN 
speel- en ontdekplein! 

 
 
Huiswerk/thuiswerk voor leerlingen die niet op school zijn i.v.m. testen of corona 
Leerlingen die niet op school zijn i.v.m. testen of in quarantaine zitten, krijgen aan het einde van de 
eerste dag  het chromebook en huiswerk mee naar huis en starten de tweede dag met de 
opdrachten. 
Indien mogelijk neemt de leerkracht elke dag na schooltijd contact op met de leerling om het 
huiswerk voor de volgende dag te bespreken.  
Duurt bovenstaande langer dan één week, dan bekijken we of wij het thuiswerken evt. ook op een 
andere manier moeten organiseren.  
Let op! Voordat het chromebook meegenomen wordt naar huis, is het wel noodzakelijk, dat er een 
bruikleenovereenkomst door de ouders wordt ondertekend.  

mailto:p.schaper@nijegaast.nl
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Ouderbetrokkenheid 
Een aantal jaren geleden zijn wij op De Klinkert gestart met het verbeteren van de 
ouderbetrokkenheid.  Er is toen een werkgroep  samengesteld en hebben wij  samen gewerkt aan de 
tien criteria van de ouderbetrokkenheid 3.0. Door het coronavirus is de werkgroep de laatste 
anderhalf jaar niet meer bij elkaar geweest, maar dat betekent niet dat er verder niets gebeurd is. De 
afgelopen tijd hebben wij als team wel een aantal veranderingen doorgevoerd. Zo maken wij nu o.a. 
gebruik van een communicatieplan op maat, kunnen leerlingen aanwezig zijn bij de gesprekken en 
zijn wij gestart met een leerlingenraad.   
 
Een onderdeel, dat wij nog graag willen verbeteren is, de ouders betrekken bij de ontwikkeling van 
het onderwijs. Het zou fijn zijn, dat wij samen met groep ouders bijv. nadenken over: 

- Hoe gaat onze nieuwe rapport eruit zien. 
- Hoe kunnen wij als school meer aandacht besteden aan de talentontwikkeling van de 

leerlingen.  
- Op welke manier kunnen ouders ons nog beter ondersteunen bij het lesgeven.  

Daarom een vraag aan de ouders. Wie zou deel uit willen maken van een klankbord groep? 
Ouders die belangstelling hebben kunnen even bellen of een mail sturen naar klinkert@nijegaast.nl  
 

Verkeersexamen 
De afgelopen periode hebben de leerlingen van groep 7 
meegedaan aan het theoretisch verkeersexamen en zijn allemaal 
geslaagd.  
Super. Gefeliciteerd!! 
 

Aanwezigheid Pieter op de Klinkert in april/mei 2021 
Dinsdag 20 april 
Donderdag 22 april 
Maandag 26 april 
Woensdag 28 april 
Maandag 17 mei 
Woensdag 19 mei 
Dinsdag 25 mei 
Donderdag 27 mei 
 

Onze jarigen in april/mei 
• Davin  10 april   Groep 4 

• Quinty  17 april   Groep 1 

• Denise  18 april   Groep 5 

• Jelmer  19 april   Groep 6 

• Lasse  25 april   Groep 2 

• Niels  9 mei   Groep 1 

• Wybe  14 mei   Groep 3 

• Friso  15 mei   Groep 2 

• Naud  2 mei   Groep 2 

• Mark  17 mei   Groep 8 

• Amber  25 mei   Groep 3 
 

mailto:klinkert@nijegaast.nl
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Activiteiten deze maand 
20 en 21 april IEP Toets voor groep 8 

23 april Koningsspelen in de eigen groep ( kinderen mogen verkleed op school 
komen) 

27 april Koningsdag – alle leerlingen vrij 

17 mei Schoolvoorlezen 

31 mei  Start Cito E toetsing 

 
 

Alvast noteren voor de maand juni 
• Maandag 21 juni – administratiedag team en plaatsen nieuw 

meubilair: alle leerlingen vrij 

• Vrijdag 25 juni – rapport mee naar huis 

• Dinsdag 29 juni en woensdag 30 juni – afscheid plusklas 

 


