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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 
 

 
 
Aanwezigheid Pieter op de Klinkert in juni en juli 
Woensdag 2 juni  Donderdag 1 juli 
Dinsdag 8 juni   Dinsdag 6 juli 
Donderdag 10 juni  Donderdag 8 juli 
Maandag 14 juni 
Woensdag 16 juni 
Dinsdag 22 juni 
Donderdag 24 juni 
Dinsdag 29 juni 
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Onze jarigen in juni en juli 
 

• Arend    2 juni  Groep 6 

• Lenthe    17 juni  Groep 4 

• Lucas    23 juni  Groep 4 

• Jildou    5 juli  Groep 5 

• Nynke    5 juli  Groep 5 

• Tjerk    20 juli  Groep 7 

• Mare    25 juli  Groep 8 

 
Afscheid juf Renske 
In de vorige extra nieuwsbrief stond al aangegeven dat Renske met ingang van 1 augustus 
2021 stopt met werken en gaat genieten van haar pensioen. 
Een aantal collega’s is al druk bezig met de voorbereidingen van haar afscheid.  
Binnenkort zullen wij jullie hierover informeren.  
 

Trefwoord 
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).   

 
Week 25 en 26 (21 juni t/m 2 juli): Treuren 
Inhoud: Huilen, treuren, verdriet hebben, jammer vinden, betreuren, maar ook opbeuren en 
troosten.  
Bijbel: Job (Job). 
 
Week 27 en 28 (5 juli t/m 9 juli): Beginnen 
Inhoud: Beginnen, opbouwen, een stap terugdoen en opnieuw beginnen. 
Bijbel: Schepping (Genesis 1); Noach (Genesis 6-9). 
 
 
Rapporten en 10 minuten gesprekken. 
Op dit moment is bovenschools bepaald dat er nog geen ouders binnen de school mogen 
komen. Hierdoor komen de 10 minuten gesprekken, zoals we gewend zijn ze te houden, te 
vervallen en zullen we een telefonisch contactmoment of een “pleinmoment” moeten 
gaan inplannen. Voor dit gesprek wordt u door de groepsleerkracht uitgenodigd. De 
leerkracht maakt dan via Parro een afspraak die zal plaatsvinden in de week van maandag 
28 juni – vrijdag 2 juli. 
Mochten de coronamaatregelen bovenschools worden versoepeld, dan kunnen de 
gesprekken wel gewoon op school plaatsvinden. We zullen u dit dan op tijd laten weten. 
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Nynke Brouwer. 
Na de vakantie komt Marije niet terug als groepsleerkracht in groep 3 en 4. Zij wordt intern 
begeleider op twee andere scholen binnen de stichting. Daarnaast is Jolien haar tijdelijke 
betrekking dan ook afgelopen.  
Gelukkig hebben wij Nynke Brouwer uit Joure bereid gevonden om de  taken in groep 3 en 4 
over te nemen. In de volgende nieuwsbrief zal zij iets meer over haar zelf vertellen. Wij 
wensen Nynke een fijne tijd toe bij ons op school.  
 
Margreet. 
Zoals in het onderstaande schema al staat aangegeven, gaat Margreet na de vakantie 
lesgeven in groep 1 en 2 en zal één dag in de week samen met Nynke Brouwer blijven 
lesgeven in groep 3 en 4. 

 
Invulling groep 7/8 op woensdagmorgen. 
Vanaf 1 augustus is Ayelt alleen nog werkzaam op “De Klimbeam” in Koudum. Dit betekent 
dat de stichting op zoek moet naar een nieuwe leerkracht op woensdagmorgen in groep 7 en 
8. Op dit moment is nog niet duidelijk wie deze taak over gaat nemen. Zodra dit bekend is 
informeren wij jullie hierover.  

 
We starten het nieuwe schooljaar 2021-2022 met de volgende groepen: 

Groep Leerkrachten 

1-2 Juf Wiesje en juf Margreet 

3-4 Juf Nynke (op donderdag samen met juf Margreet) 

5-6 Meester Jelco (tot de herfstvakantie) daarna juf Jannie.  

7-8 Juf Elanda en ??? 
 

      

Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Groep 1 en 2 Margreet Margreet Wiesje Wiesje Wiesje 

Groep 3 en 4 Nynke Nynke Nynke Nynke/Margreet Nynke 

Groep 5 en 6 Jannie Jannie Jannie Jannie Jannie/Wiesje 

Groep 7 en 8 Elanda Elanda 
??(nog niet 
bekend) 

Elanda Elanda 

      
 

 
 
Studiedag rekenen 
Zoals in de extra nieuwsbrief van 15 mei al stond aangegeven zijn alle leerlingen a.s. 
dinsdag 15 juni i.v.m. een studiedag rekenen vrij. Deze studiedag is bedoeld, om eventuele 
vragen/ knelpunten die bij de invoering van de nieuwe rekenmethode naar voren zijn 
gekomen gezamenlijk met de teams van “De Klimbeam” uit Koudum en “De Skutslús” uit 
Stavoren te bespreken en ervaringen te delen.  
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Nieuw meubilair. 
Ons nieuwe meubilair wordt maandag 21 juni afgeleverd en geplaatst. Dit betekent, dat het 
oude meubilair ( tafels, stoelen en kasten) vrijdag 18 juni wordt opgehaald en afgevoerd. Tot 
de pauze hebben alle leerlingen normaal les. Na de pauze gaan de leerlingen van de 
bovenbouw helpen met het afvoeren van de tafeltjes en stoeltjes. ’s Middags gaat het team 
de overgebleven kasten verwijderen en helpen met opruimen. Vanaf 15.00 uur komt het 
schoonmaakbedrijf om de vloeren te reinigen en de lokalen schoon en stofvrij te maken. 
Bovenstaande betekent dat alle kinderen vrijdagmorgen 18 juni nog normaal naar school 
gaan, maar dat de leerlingen van groep 5 t/m 8 vrijdagmiddag 18 juni vrij zijn. 
Opmerking: Graag donderdag 17 juni de kinderen een tas meegeven i.v.m. het 
leeghalen van de vakken.  
 
Administratiedag 
Maandag 21 juni is een administratie-dag voor het team. Alle leerlingen zijn dan vrij. 
Hoofdluis. 
De afgelopen tijd is bij een aantal leerlingen hoofdluis geconstateerd. Het is daarom 
belangrijk, dat u als ouders regelmatig uw kinderen controleert op hoofdluis. 

 
Verkeersexamen. 
Donderdag 17 juni vindt het praktische verkeersexamen plaats voor de leerlingen van groep 
7 en 8.  

 
Afscheid groep 8 (dinsdag 6 juni) 
Elanda is nog druk bezig met de voorbereidingen voor het slotavond van groep 8. Hierbij 
zullen ook een aantal ouders worden betrokken. Waarschijnlijk zal dit afscheidsfeest plaats 
vinden op het schoolplein of bij slecht weer in de gymzaal  
“De Foarmeling”. Zodra er meer bekend is, informeren wij jullie hierover.  
 
Schoolreisjes. 
In verband met de coronamaatregelen die nog steeds gelden op de basisscholen, hebben wij 
besloten de schoolreisjes te verplaatsen naar het begin van het nieuwe schooljaar. (sept. 
2021) Waarschijnlijk zijn wij dan weer in staat op de “normale” manier de schoolreisjes te 
organiseren. Om het gemis van het schoolreisje dit cursusjaar enigszins  te compenseren  
 
zullen wij de laatste schoolweken een middag met verschillende wateractiviteiten op het 
schoolplein organiseren.  

 
Doordraaimorgen 
Op woensdagmorgen 7 juli houden wij onze ‘doordraaimorgen’: alle leerlingen kunnen dan 
van 11.00 uur tot en met 11.45 uur een kijkje nemen in de groep waarin ze het nieuwe 
schooljaar 2021-2022 zitten en kennis maken met de nieuwe leerkracht. Zo hopen we de 
spanning van de eerste schooldag een beetje te minimaliseren. 
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Mooi ICT nieuws! 

Komend schooljaar kan ook groep 3 gebruik gaan maken 
van een Chromebook. Alle groepen 3 binnen onze stichting 
zijn inmiddels voorzien van een Chromebook. Na een groot 
overleg met onderbouw leerkrachten heeft onze bestuurder 
Rika Tulner tot deze stap besloten. 
 
Mocht het in de toekomst nodig zijn weer over te schakelen 
naar thuisonderwijs, dan zijn we nu voorbereid en is er voor 
alle leerlingen vanaf groep 3 een Chromebook beschikbaar. 
De Chromebooks vallen onder het beheer van Nijegaast en 

blijven ook eigendom van Nijegaast. Wij zijn er uiteraard erg blij mee! 

 
Laatste schooldag 
Vrijdagmorgen 9 juli is de laatste schooldag en dat vieren we met elkaar. Iedereen komt om 
8.15 uur op school. We zijn bezig een slotprogramma te bedenken in samenwerking met 
groep 8. Om 11.30 uur eten we met elkaar, waarna we om 12.00 uur afscheid van elkaar 
nemen voor een fijne zomervakantie! 
 
Opmerkingen:  

• Deze dag is het niet nodig fruit en drinken en een lunch mee te geven; 

• Wilt u uw kind maandag 5 juli een grote stevige tas meegeven voorzien van naam 
voor alle laatste werkjes. 

 
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.  

 
Activiteiten deze maanden juni en juli 
28 juni – 2 juli Verplichte 10 minuten gesprekken 

25 juni Rapport mee naar huis 

29-30 juni Afscheid Plusklas 

7 juli Doordraaimorgen – groep 8 vrij 

6 juli Afscheid groep 8 

7 en 8 juli Groep 8 vrij 

9 juli Laatste schooldag 

12 juli Start zomervakantie 
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Alvast noteren  

• Eerste schooldag is 23 augustus! 

 

 
 

We wensen iedereen een hele fijne en zonnige zomervakantie!!! 

Team CBS de Klinkert 

Tot 23 augustus 2021 


