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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 (21 november t/m 9 december): Verbonden   
Inhoud: Met wie voelen we ons verbonden? Hoe 
kunnen mensen die heel verschillend zijn 
samenleven? Wat brengt ons samen, wat drijft ons 
uit elkaar?   
Bijbel: Jozef en zijn broers (Genesis 37 t/m 44).  
  
Week 50 en 51 (12 t/m 23 december): Klein 
beginnen (Kerstmis)    
Inhoud: Hoe kan iets groots heel klein beginnen? 
Hoe kan een klein begin uitgroeien tot iets groots?  
Bijbel: Geboorte van Jezus (Matteüs 1 en 2).  
 

Sinterklaasfeest 
Op maandag 5 december hopen we dat Sinterklaas rond 8.30 uur een bezoek zal brengen. 
De kinderen worden gewoon om 8.15 uur op school verwacht. Ouders zijn welkom op het 
plein om Sinterklaas  te verwelkomen.  
Na aankomst  gaat groep 1 tot en met 4 samen het feest vieren. Daarna zal de Sint ook de 
peuters bezoeken en groep 5-6 en groep 7-8.  
 
Kerst 
Op donderdagavond 22 december (om 19.00 uur) willen we gezamenlijk het Kerstfeest 
vieren in It Spantsje in Tjerkgaast. Binnenkort krijgt u meer informatie hierover.  
Vrijdag 24 december zijn alle leerlingen om 12 uur vrij. Aansluitend begint de Kerstvakantie 
voor iedereen.  
 
Wat doet de MR op school? 
De Medezeggenschapsraad is een wettelijk ingestelde raad. Hierin kunnen ouders en 
leerkrachten meedenken over het beleid van de school. De MR heeft vaak een adviserende, 
en ook wel eens een beslissende rol in beleidszaken. De schoolleider is regelmatig bij de 
vergaderingen van de MR aanwezig en is voor de raad een klankbord van de directie. 
Wanneer je als ouder in de MR 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 je 
zorgen over maakt of ideeën over hebt op de agenda van de vergadering laten zetten. 
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Voorbeelden van een aantal zaken die besproken kunnen worden in de 
MR, waar je als ouder instemmingsrecht over hebt zijn: 
· De hoogte en besteding van de vrijwillige ouderbijdrage. 
· Vaststellen van de onderwijstijd. 
· Vaststellen van de schoolgids. 
· Vaststellen of wijzigen van een schoolreglement. 
· Vaststellen van het schoolplan en zorgplan (plannen van de onderwijsverbetering of 
onderwijs aan zorgleerlingen) 
Naast zaken waar je officieel instemmingsrecht over hebt, mag je als MR ook advies 
uitbrengen. Je kunt veel zaken ter sprake brengen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: 
· De verkeersveiligheid om school. 
· Invulling van het schoolreisje. 
· Huiswerk in de midden en/of bovenbouw. 
· Omgaan met pestgedrag 
Je zit in de MR namens de ouders van school en het is van belang om te weten wat er onder 
ouders speelt. Maar de leden zitten in de MR zonder last en ruggespraak. Dit wil zeggen dat 
zij zelfstandig en zonder verder overleg kunnen adviseren over of instemmen met 
voorstellen van de directie. 
In de MR zitten momenteel als ouder: Frans Verweij (voorzitter) en Akkefrouk Bloemendaal 
en als leerkracht Jannie Broersma (secretaris) en Margreet de Boer 
 
Aanwezigheid Roelien op de Klinkert in december 
 

Donderdag 1 december Woensdag 14 december 

Maandag 5 december Maandag 19 december 

Woensdag 7 december Woensdag 21 december 
Maandag 12 december  

                                           
 
Onze jarigen in december 

• Pieter    8 dec.  Groep 2 

• Wietse    8 dec.  Groep 2 

• Thiemen    13 dec.  Groep 8 

• Florian    16 dec.  Groep 7 
 

Alvast noteren: 
Maandag 9 januari 2023 eerste schooldag en school-voorlezen 
Maandag 16 januari Start Cito M-toetsen 
Maandag 23 januari – donderdag 26 januari Open Dagen nieuwe ouders 
Vrijdag 3 februari Einde Cito M-toetsen 
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Het team van CBS de Klinkert wenst jullie allemaal: 

Fijne kerstdagen en voor het nieuwe jaar 2023 

veel voorspoed en gezondheid! 


