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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 
 

  
LENTE in het tuincentrum – thema kleuters 

 
 
 
Trefwoord 
Week 13 t/m 15 (28 maart t/m 15 april): Nieuw leven   
Inhoud: Over het zien dat iets nieuws begint; over de ervaring dat het 
leven zelf vernieuwd kan worden.  
Bijbel: Intocht in Jeruzalem; het avondmaal; het verraad, verhoor en 
dood van Jezus; paasmorgen (Lucas 19 en 20; 22 t/m 24). 

 
Week 16 en 17 (19 t/m 29 april): Weet je het zeker?   
Inhoud: Over twijfel en zekerheid; over de ruimte om vragen te stellen en de bereidheid te zoeken.  
Bijbel: Het verhaal van de priester; de Emmaüsgangers; het geloof van Tomas en de andere 
leerlingen (Matteüs 28; Lucas 24; Johannes 20).  
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IEP Eindtoets voor groep 8 

 
De IEP Eindtoets bestaat sinds schooljaar 2014-2015, vanaf toen werd de eindtoets 

voor groep 8 verplicht. Jaarlijks kiezen scholen uit één van de goedgekeurde 

eindtoetsen. Inmiddels IEPt al ruim 30% van de basisscholen in Nederland. 

De IEP Eindtoets is een papieren toets die de verplichte onderdelen lezen, 

taalverzorging en rekenen meet en wordt afgenomen in twee dagdelen van twee 

uur. Met een mooie en frisse opmaak, leuke teksten en heldere vragen verlagen we 

de spanning zoveel mogelijk bij de leerlingen, zodat ze écht kunnen laten zien op 

welk niveau ze staan. Toetsen mogen namelijk vooral ook leuk zijn om te maken, dat 

haalt het beste in een leerling naar boven. 

IEP Eindtoets 2022 

De leerlingen maken de IEP Eindtoets op woensdag 20 en donderdag 21 april 2022. 

Juf Elanda begeleidt groep 8 tijdens de IEP Eindtoets. Juf Annemayke geeft les aan groep 7. 
 

Streetwise op de Klinkert 
Het verkeerseducatieprogramma Streetwise van de ANWB was een groot succes! Op 24 maart 
hebben alle kinderen in hun eigen groep een superleuke verkeersles gevolgd. Zo was er het 
programma Toet-Toet voor de kleuters met een echte straat in het lokaal. Groep 3-4 was actief in de 
gymzaal met het programma Blik en Klik, met een elektrische auto waarin de leerlingen konden 
meerijden, waarbij ze goed op de verkeersregels moesten letten.  
Groep 5-6 ging naar de parkeerplaats richting de Baaier, voor het programma Hallo auto, waarbij de 
kinderen mochten plaatsnemen op de bijrijdersstoel van een lesauto, om zelf te remmen en zo de 
reactietijd te ervaren. 
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Groep 7-8 volgde de les Trapvaardig, waarin bewustwording van het eigen verkeersgedrag centraal 
stond.  
Het was voor iedereen een leerzame en zonnige morgen! 
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Ziekte vervanging 
Bij ziekte van een leerkracht is het steeds moeilijker om vervanging te vinden. Zo is het de afgelopen 
tijd voor gekomen dat een groep naar huis is gestuurd. We begrijpen dat dit voor jullie als ouders 
niet fijn is: op zeer korte termijn moet er thuis ook van alles worden geregeld wat opvang betreft. 
Jullie hebben ons hier terecht op aangesproken. In het team hebben we er met elkaar over 
gesproken en het volgende afgesproken: 
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Bij ziekte van een leerkracht zorgen we de eerste dag intern op school voor opvang door groepen bij 
elkaar te voegen. Is er de tweede dag nog steeds geen vervanging mogelijk, dan gaan we over op het 
naar huis sturen van de groep. Jullie als ouders worden hiervan dan de eerste dag op de hoogte 
gesteld en hebben zodoende iets meer tijd om thuis opvang te regelen. 
 
 

Heitje voor een karweitje voor Oekraïne 
 
De actie ‘Heitje voor een karweitje’ door alle 
leerlingen van de Klinkert heeft het 
geweldige bedrag opgeleverd van:  

                           € 715,80 

Wat geweldig dat iedereen zich zo heeft 
ingezet om dit mooie bedrag bij elkaar te 
brengen!  
Het geld is inmiddels overgemaakt naar Giro 555. 
 
 

 
Schoolvoetbal 
De Klinkert doet mee aan het schoolvoetbaltoernooi op 13 april. We hebben één jongensteam 
kunnen samenstellen, dat gaat voetballen op het voetbalveld van VV Balk van 13.30-16.00 uur. 
Supporters zijn natuurlijk van harte welkom die middag! 
 
Goede Vrijdag en Pasen 
Dit jaar valt Goede Vrijdag op 15 april. Daarna volgt het paasweekend tot en met maandag 18 april. 
Alle leerlingen zijn deze dagen vrij. Een lekker lang weekend dus! 
 

Koningsspelen en koningsdagontbijt op 22 april 
We starten de dag met een gezamenlijk gezond ontbijt op school met de leerlingen. Het is goed hier 
thuis ’s ochtends rekening mee te houden.  
Daarna volgen de Koningsspelen. De onderbouw groepen 1 tot en met 4, blijven op school. De 
andere groepen gaan naar het sportveld van Wijckel waar meester Doede van 10.00 tot 12.30 uur 
een sportief programma organiseert voor een paar scholen uit de regio. Uitgebreide details zullen we 
met jullie delen via Parro. 
 
Meivakantie 
Van maandag 25 april tot en met vrijdag 6 mei is het meivakantie. Alle kinderen zijn dan vrij. De 
landelijke feestdagen Koningsdag en Bevrijdingsdag vallen in deze vakantie. 

 

Aanwezigheid Pieter op de Klinkert in april 2022 
Dinsdag 5 april 
Donderdag 7 april 
Maandag 11 april 
Woensdag 13 april 
Woensdag 20 april 
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Onze jarigen in april 

• Davin  10 april   Groep 5 

• Quinty  17 april   Groep 2 

• Denise  18 april   Groep 6 

• Jelmer  19 april   Groep 7 

• Lasse  25 april   Groep 3 

 
Alvast noteren: 

 

Zondag 8 mei  - Moederdag 
Maandag 9 mei  - Schoolvoorlezen 
Dinsdag 17 mei  - Schoolreisje groep 3 t/m 8 
Donderdag 26 mei - Hemelvaartsdag  
Vrijdag 27 mei   - Administratiedag (Extra vrije dag) 

 
 

 
 

 


