
 

Onze nieuwsbrief “De Medeklinkert” 
Schooljaar 2021-2022, nr. 6 – juni 2022 

 
 

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

 
 

 
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 22 t/m 24 (30 mei t/m 17 juni): Kwetsbaar 
Inhoud: Over sterk doen en kwetsbaar zijn. Over de macht 
van het gevoel en de kracht van de ontroering. 
Bijbel: Het verhaal van Simson (Rechters 13 t/m 16). 
 
Week 25 t/m 26 (20 juni t/m 1 juli): Vreemdeling 
Inhoud: Over een thuis zoeken als je je huis verlaat; over 
aanpassen of jezelf blijven in een vreemde omgeving. 
Bijbel: Het verhaal van Daniël en zijn vrienden (Daniël). 
 

Pinksteren 

Maandag 6 juni zijn alle kinderen vrij in 

verband met tweede pinksterdag. 

We wensen iedereen alvast  

een mooi pinksterweekend! 
 
 

Cito E toetsen 
Van maandag 13 juni tot en met vrijdag 24 juni worden de Cito E 
toetsen afgenomen. Een goed moment om te kijken hoeveel jullie 
kinderen zijn gegroeid in kennis- en vaardigheden. 
Het is belangrijk om de toetsen deze weken zonder ‘storingen’ en zo 
rustig mogelijk te kunnen maken. We zouden het heel fijn vinden 
wanneer jullie deze weken geen dokters- en/of tandartsafspraken 
zouden willen plannen.  
 

 
 
 
 

https://www.bijbelin1000seconden.be/menu/tiki-index.php?page=Pinksteren
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
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Administratiedag team 
Op maandag 27 juni zijn alle leerlingen vrij in verband met een administratiedag van het team. De 
rapporten zullen worden klaargemaakt, alle plannen zullen worden bijgewerkt en analyses worden 
gemaakt naar aanleiding van de Cito E toetsen. 
 

Formatie 2022/2023 
Het lukt ons het volgende schooljaar niet om de gehele week de leerlingen over 4 groepen te 
verdelen, hiervoor hebben wij niet voldoende formatie. Op woensdag- en vrijdagmorgen worden 
daarom de leerlingen verdeeld over 3 groepen. Hieronder staat in het schema de groepsindeling en 
de bijbehorende leerkrachten vermeld. 
Behalve de leerkrachten die in het schema vermeld staan, is op woensdag- en vrijdagmorgen ook 
onze onderwijsassistent Rina op school aanwezig, om ons te ondersteunen bij de werkzaamheden in 
de groep. 

 

  Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 
Groep 1 Margreet Wiesje Margreet Wiesje Wiesje 
Groep 2 Margreet Wiesje Margreet Wiesje Wiesje 
Groep 3 Jelco Margreet Margreet Jelco Wiesje 
Groep 4 Jelco Margreet Jelco Jelco Jannie 
Groep 5 Jannie Jannie Jelco Jannie Jannie 
Groep 6 Jannie Jannie Jelco Jannie Jannie 
Groep 7 Elanda Elanda Jannie Elanda Elanda 
Groep 8 Elanda Elanda Jannie Elanda Elanda 

 
Afscheid nemen van juf Nynke en juf Annemayke. 
Helaas moeten wij het volgende schooljaar afscheid nemen van juf Annemayke en juf Nynke. Juf 
Annemayke gaat weer terug naar Aruba waar zij hiervoor ook een aantal jaren heeft gewoond. Juf 
Nynke blijft wel werkzaam binnen de stichting, maar zij zal geen deel meer uitmaken van ons team.  
Wij wensen Juf Nynke en Juf Annemayke heel veel succes toe.  
 

Start nieuwe schooljaar 
We willen een goede start maken in alle groepen en gaan daarvoor in 
de eerste weken werken in alle groepen met ‘de Gouden Weken’.  
De Gouden Weken worden ingezet om het goud dat je in handen 
hebt, je leerlingen, in korte tijd te smeden en te kneden zodat er een 
fijne sfeer in je groep heerst, een heel schooljaar lang.  
 
De Gouden Weken zijn de eerste vier weken van het schooljaar.  
Ze zijn bij uitstek geschikt om een fundament te leggen voor een 
goede groepsvorming. Het accent ligt dus op groepsvormende 

activiteiten. Leerkrachten krijgen een stappenplan aangereikt hoe ze deze gouden weken vorm 
kunnen geven. Het stappenplan omvat naast suggesties voor de inzet van groepsvormende 
activiteiten, ook suggesties voor de regelgeving, de indeling van het lokaal en de indeling van een 
dag.  
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Meester- en juffendag 
Op woensdag 15 juni is onze meester- en juffendag. 
Het thema is: “Cowboys en Indianen”. 
Samen met de leerlingen nemen wij op deze dag ook 
afscheid van onze collega’s juf Annemayke en juf 
Nynke. 

 
 
Schoonmaken. 

Maandagmiddag 11 juni van 15.00 – 16.30 uur is onze jaarlijkse schoonmaakmiddag. Door de 
“coronaperiode” zijn dit schooljaar geen ouders hiervoor ingedeeld. Natuurlijk hopen wij wel dat de 
ouders ons hierbij willen helpen.  
Jullie zijn allemaal van harte welkom!  
 
De schooltuin. 

 
De middenbouw plant jonge groente in de tuin. 
En nu maar water geven. 
 
Aanwezigheid Pieter op de Klinkert in juni  
Donderdag 2 juni   
Woensdag 8 juni      
Dinsdag 14 juni 
Donderdag 16 juni 
Dinsdag 21 juni 
Donderdag 23 juni 
Dinsdag 28 juni 
Donderdag 30 juni 

 
Onze jarigen in juni  

• Arend    2 juni  Groep 7 

• Lenthe    17 juni  Groep 5 

• Lucas    23 juni  Groep 4 

• Niels    24 juni  Groep 1 
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Onze jarigen in juli 

• Jildou    5 juli  Groep 6 

• Nynke    5 juli  Groep 6 

• Tjerk    20 juli  Groep 8 

• Eefke    31 juli  Groep 1 

 
Activiteiten deze maand juni 

Maandag 6 juni  Tweede Pinksterdag 

Maandag 11 juni Schoonmaakmiddag 

Woensdag 13 juni Schoolvoorlezen 

Maandag 13 juni Meester- en juffendag COWBOYS EN INDIANEN 

Dinsdag 14 juni Groep 7/8 bezoek “Kazemattenmuseum” 

Dinsdag 7 juni  Start Cito E toetsen 

Vrijdag 17  juni Einde Cito E toetsen 

Maandag 27 juni Administratiedag Team – alle leerlingen vrij 

Woensdag 29 juni Groep 5/6 bezoek “Nannewiid” 

 
Activiteiten in juli 

1 juli Rapport mee 

4 juli – 7 juli Verplichte 10 minuten gesprekken ( groep 1 t/m 7) 

5 juli – 6 juli Afscheid Plusklas 

13 juli Doordraaimorgen – groep 8 vrij 

12 juli Afscheid groep 8 

13 en 14 juli Groep 8 vrij 

15 juli Laatste schooldag.  Alle leerlingen zijn ’s middags vrij. 

18 juli Start zomervakantie 
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Vacature MR 
De MR is op zoek naar een nieuw ‘ouderlid’. 
Monique Reekers heeft haar periode erop zitten en zal zodra er een nieuw ouderlid is de M.R. 
verlaten. 
Voelt u zich betrokken bij het wel en wee van de school en wilt u meedenken en meehelpen dan kunt 
u zich melden bij Monique Reekers of Frans Verweij. 
 
Wat doet de M.R. zoal? 
 
De medezeggenschapsraad is een wettelijk ingestelde raad. Hierin kunnen ouders en leerkrachten 
meedenken over het beleid van de school. De M.R. heeft vaak een adviserende, maar zeker ook wel 
eens een beslissende rol in beleidszaken. 
De schoolleider is regelmatig bij de vergaderingen van de M.R. aanwezig en is voor de raad een echt 
klankbord. 
 
Wanneer je als ouder in de M.R. zit, mag je in principe elk onderwerp betreffende het beleid van de 
school ter sprake brengen. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat er problemen met individuele 
leerlingen of leerkrachten worden besproken, maar je kunt zaken waar je zorgen of ideeën over hebt 
op de agenda laten zetten. 
 
Voorbeelden van een aantal zaken die besproken kunnen worden in de M.R. waar je als ouder 
instemmingsrecht over hebt zijn: 
 

• De hoogte en besteding van de vrijwillige ouderbijdrage 

• Vaststelling van de onderwijstijd 

• Vaststelling van de schoolgids 

• Vaststellen of wijzigen van een schoolreglement 

• Vaststellen van het schoolplan en zorgplan – hierin staan plannen 
Van de onderwijsverbeteringen of onderwijs aan zorgleerlingen. 

 
Naast zaken waar je officieel instemmingsrecht over hebt, mag je als M.R. ook advies uitbrengen. Je 
kunt veel zaken ter sprake brengen. Het komt er vaak op neer dat er allerlei zaken besproken of 
bediscussieerd worden. Denk b.v. aan : 

 

• De verkeersveiligheid om school 

• Invulling van het schoolreisje 

• Huiswerk in de bovenbouw 

• Omgaan met pestgedrag ( protocol ) 
 
Je zit in de M.R namens de ouders van de school en het is van belang om te weten wat er onder 
ouders speelt. Maar de leden zitten in de M.R. zonder last en ruggespraak. Dat wil zeggen dat zij 
zelfstandig en zonder verder overleg kunnen adviseren over of instemmen met voorstellen van de 
directie. 
 
In de M.R zitten als ouder : Monique Reekers ( voorzitter ) en Frans Verweij en als leerkracht : 
Margreet de Boer (secretaris) en Jannie Broersma. 
 
       MZR cbs De Klinkert. 


