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Personele bezetting
Het afgelopen schooljaar hebben we op de ochtenden in duo-combinaties gewerkt, op de middag in
trio-combinaties.
Na wat opstartproblemen in de eerste weken van het schooljaar, de leerlingen van groep 7 en 3
moesten wennen aan de wisseling van de lokalen, verliep dit goed.
De groepsindeling was als volgt:
Groep 1 en 2
: juf Yvonne van Dijk
Groep 3,4,5
: juf Ellie Boer en juf Esther Hovenkamp
Groep 6,7,8
: meester Mark Berendsen
Groep 3,7 (ma, di, wo en do ochtend)
: Juf Janny Reiffers en juf Ellie Boer
Groep 2,3 (vrijdagochtend)
: Juf Ellie Boer
Het zwangerschaps- en bevallingsverlof van juf Ellie is ingevuld door juf Maartje Meijer.
Op woensdag werd gymnastiek gegeven door vakleerkracht juf Mignon Hekkema
De GVO-lessen werden verzorgd door Rodger Knez (voor groep 3/ 4, 6 en 8), de HVO-lessen
werden gegeven door Richt Bouma (groep 5 en 7).
Meester Sjors geeft de leerlingen van groep 3/4/5 tweewekelijks muziekles (vanuit muziekschool
Hunsingo).
Tineke Schaafsma was de Intern Begeleider (IB-er) en Anne Praktiek de schoolleider.
Scholing
Juf Esther, juf Yvonne en juf Ellie hebben de opleiding Rekenen Met Sprongen Vooruit gevolgd.
Het team heeft scholing gevolgd voor het werken met T-world.
Juf Anne heeft het eerste jaar van de schoolleidersopleiding gevolgd en mag zich nu basisbekwaam noemen.
Ouders
Drie keer per jaar worden de ouders uitgenodigd om met de groepsleerkracht van gedachten te
wisselen over de schoolvorderingen en de sociaal-emotionele ontwikkeling van hun kind(eren).
Voor de gesprekken voor groep 8 worden de gesprekken gevoerd in het bijzijn van de leerlingen.
Wij vinden het belangrijk, dat ouders ons als partners zien als het gaat om de cognitieve en sociaal
emotionele ontwikkeling van de kinderen.
Als wij zorgen hebben over de ontwikkeling van een kind, dan nemen we contact op met de
ouders. Van de ouders verwachten wij dezelfde houding om als zij zich zorgen maken om school te
informeren. Het is voor ons vanzelfsprekend dat ouders ook buiten de drie, in de jaarplanning
vastgelegde, momenten contact kunnen leggen met de groepsleerkrachten en de schoolleiding.
Ouders/verzorgers worden over allerlei schoolse zaken geïnformeerd middels de nieuwsbrief
“’Medeklinker” en de schoolwebsite, www.obsklinkenborg.nl.
De ouders zijn vertegenwoordigd in twee raden, de Activiteitenraad en de Medezeggenschapsraad.
De AR ondersteunt het team bij en neemt zelf initiatieven voor het organiseren van diverse
activiteiten en feesten. De AR zorgt ook de thematische aankleding van de school. De MR houdt
zich bezig met de beleidsmatige zaken, die op school aan de orde zijn.
Naar aanleiding van de uitkomsten van het tevredenheidsonderzoek is een oproep gedaan aan
ouders om mee te denken over verbeteringen op de Klinkenborg. Hierop hebben zich 10 ouders
gemeld, die in de tweede helft van het schooljaar twee keer bij elkaar zijn geweest om te
overleggen.
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Gebouw en omgeving
De school is van binnen behoorlijk opgeruimd; veel overtollig materiaal en meubilair is afgevoerd,
oud meubilair is waar mogelijk vervangen door nieuw(er). De binnenruimte oogt daardoor groter,
ruimer en kind-vriendelijker. Het plein is ook aan een facelift toe. Hier zal in de loop van schooljaar
2017-2018 mee gestart worden.
Sport, cultuur, projecten en overige activiteiten.
In het jaarverslag van de AR vindt u verslag van de jaarlijks terugkomende evenementen en
vieringen op school. Naast de in dat verslag genoemde activiteiten treft u hieronder een overzicht
van de overige activiteiten van het afgelopen schooljaar.
Inloopavond en zakelijke ouderavond
In de tweede week van het schooljaar hebben we een inloopavond georganiseerd. De leerlingen
kwamen ’s avonds met hun ouders op school en lieten hen zien waar ze zoal mee bezig zijn in de
klas. Natuurlijk waren de leerkrachten ook aanwezig om extra informatie te verschaffen en vragen
te beantwoorden, maar de kinderen waren heel goed in staat om hun ouders te vertellen hoe de
methodes werken en wat ze moeilijk, makkelijk, leuk of minder leuk vinden.
De zakelijke ouderavond volgde in oktober. Het verslag hiervan word begin oktober meegestuurd
met de voor de zakelijke ouderavond van schooljaar 2017-2018.
Schoolkampgroep 6/7/8
Inmiddels traditioneel in de laatste week van het schooljaar gingen de groepen 7 en 8 op kamp, dit
keer vergezeld door groep 6. Wederom een groot succes met veel actieve onderdelen maar ook
gezellig rond het kampvuur zitten.
Schoolreis groep 1 t/m 5
De groepen 1 t/m 5 zijn dit jaar gezamenlijk op schoolreis geweest naar Drouwenerzand. Met z’n
allen in de bus. Het was de eerste keer dat de onder- en middenbouw gezamenlijk naar dezelfde
bestemming gingen. En hoewel de kinderen genoten hebben, hebben we na evaluatie in het team
toch besloten om volgend schooljaar weer ‘gewoon’ met groep 1,2 en 3,4,5 apart op schoolreis te
gaan.

Bibliotheek op
school; de
schoolschrijver, scoor
een boek,
bibliotheekbezoek
Het afgelopen
schooljaar is veel
aandacht besteed aan
lezen en creatief
schrijven. Vanaf januari
tot mei kwam Gonneke
Huizing, onze
schoolschrijver, wekelijk
op school om met de
leerlingen van groep 2
t/m 8 over boeken te praten, voor te lezen, en allerlei schrijfopdrachten te begeleiden. Als
afsluiting een fantastische ochtend verhalen maken met LEGO. Een enorme luxe!
Verder hebben alle groepen een bezoek gebracht aan de bibliotheek in Uithuizen, zijn er veel
nieuwe boeken aangeschaft voor de schoolbibliotheek, heeft groep 5 meegedaan aan Scoor een
boek (en veel boeken gelezen), hebben we deelgenomen aan de Voorleeskampioenschappen
(groepen 5 t/m 8) en het voorleesontbijt (groep 1 en 2) en is de Kinderboekenweek gevierd met
allerlei activiteiten.
Voorleeskampioenschappen
In de groepen 5 t/m 8 zijn voorrondes gehouden om de beste voorlezer per groep te kiezen. Deze
groepswinnaars hebben het de spannende schoolfinale tegen elkaar opgenomen. Josine Koopmans
werd als beste van de school gekozen. Omdat alleen leerlingen uit groep 7 of 8 aan de provinciale
kampioenschappen mogen deelnemen heeft de beste lezer uit die groepen, Melissa Koops, de
Klinkenborg in de voorrondes van het provinciaal voorleeskampioenschap vertegenwoordigd.
Thematisch onderwijs:
We zijn gestart met het thematisch aanbieden van onderwijs in de zaakvakken (natuur&techniek,
geschiedenis en aardrijkskunde). Dit is voor zowel de leerlingen als de leerkrachten behoorlijk
wennen. Het aanbod wordt niet langer gestuurd door de methodes, maar door de leerlijnen per
vakgebied (en die zijn veel algemener beschreven). Van de leerlingen wordt meer zelfstandigheid
gevraagd en een andere manier van het verwerken van de stof. We gaan schooljaar 2017-2018
gebruiken om verder te gaan op de ingeslagen weg.
B-fit-project
Na een weifelende start kwam het B-fit project in de tweede helft van het schooljaar goed uit de
startblokken; vrijwel wekelijks werden sportclinics verzorgd door verschillende sportclubs en
anderen. De clinics werden op de vrijdag gegeven aan de groepen 2 t/m 8. Sporten die tijdens de
clinics langs zijn gekomen zijn volleybal, basketbal, streetdance, voetbal (techniektraining), tennis.
Ook werden op de vrijdag na schooltijd pleinspelen aangeboden onder begeleiding van de B-fit
coach. De animo hiervoor varieerde.
Schoolfruit
Los van het B-fit-project, maar wel goed passend bij het uitgangspunt van B-fit (bewegen en
gezond(er) eten en drinken), namen we deel aan het door de EU gesponsorde schoolfruit-project.
Hoewel we het aanbieden van fruit aan onze leerlingen heel belangrijk vinden, waren we als team
minder enthousiast over het project; we konden de aanbieder van het fruit niet zelf kiezen en
waren helaas minder tevreden met de geleverde kwaliteit en hoeveelheden fruit. Verder kostte het
de leerkrachten regelmatig (te)veel tijd om het fruit eet-klaar te maken voor de kinderen.
De medewerking van ouders, in de zin van het meegeven van fruit en groente op de overige
schooldagen, varieerde. Met name in de bovenbouw krijgen leerlingen toch nog vaak koekjes en

andere zoete pauzehappen mee. In de onderbouw krijgen de meeste kinderen fruit on/of groente
mee naar school.
Koningsspelen
Na het Koningsontbijt op school, zijn de kinderen voor de Koningsspelen naar de Mencke in
Uithuizen vertrokken. Juf Mignon had daar voor de groepen 1 t/m 4 en 5 t/m 8 prachtige
bewegingscircuits uitgezet. De spelen verliepen rustig en de kinderen waren enthousiast over de
geboden spellen.
Schoolvoetbaltoernooi
We hebben met twee teams deelgenomen aan het schoolvoetbal; een elftal (gemengd) en een
zevental (gemengd). Beide teams hebben goed hun best gedaan, en het elftal is zelfs een ronde
verder gekomen.
Project Zilvertje
Zilvertje is een project dat tot doel heeft om alle basisschoolleerlingen in de gemeente Eemsmond
tenminste één maal per jaar een museumbezoek of een bezoek aan een cultuurhistorisch erfgoed
in de buurt te laten maken. Wij doen hier al jaren aan mee. Groep 6,7,8 heeft Kiek’n over Diek’n
gedaan en groep 3,4,5 is naar het Hogelandmuseum in Warffum geweest. Het bezoek van groep 1
en 2 aan de molen is helaas niet doorgegaan.
Theatervoorstellingen groep ½ en 3/4/5.
Via het programma Theatertaart zijn de groepen 1/ 2 en 3/4/5 naar een theatervoorstelling
geweest. Voor groep 1/ 2 was dit “Kereltje”, groep 3/4/5 is naar geweest.
Theatervoorstelling Een knuffel van Mol (Erik van Dort)
Meteen na de kerstvakantie werden onze groepen 1 t/m 5 getrakteerd op een voorstelling van Erik
van Dort (theater Vertellus).
Muziekles groep 3,4,5
Groep 3,4,5 krijgt om de week muziekles van meester Sjors. Deze leert de kinderen liedjes aan en
doet verschillende ritme-spelletjes met ze.
Groep 4 en 5 heeft een aantal weken viool- en keyboardles gevolgd, afgesloten met een open les
voor alle ouders. Erg leuk en leerzaam!
Projectweek verkeer
In februari hebben we een week lang “verkeer” centraal gesteld op school. De ANWB had met
Streetwise een actieve bijdrage en de verkeerskar van VVN leverde veel spellen en materialen die
met verkeerssituaties te maken hebben.

Pannekoekendag
Op een mooie woensdag in april hebben de leerlingen van groep 5 t/m 8 (geholpen door diverse
ouders en andere vrijwilligers) pannenkoeken gebakken voor een heel aantal oudere inwoners van
Warffum. De middenruimte was omgetoverd tot een restaurant waar oud en jong heeft genoten
van heerlijke pannenkoeken. Ook voor alle leerlingen was genoeg. De ouderen (waaronder
natuurlijk ook een aantal opa’s en oma’s) genoten en de kinderen ook. Voor herhaling vatbaar!
Spelletjesmiddagen
Gezelschapsspelletjes zijn niet alleen leuk, maar ook heel goed voor de ontwikkeling van kinderen.
Ze leren er mee samenwerken, incasseren (verliezen hoort er ook bij), rekenen en taalvaardigheid.
We hebben daarom besloten om één keer per maand, op de donderdagmiddag met alle kinderen
op school gezelschapsspelletjes te spelen.
En verder heeft groep 6,7,8 nog een workshop beelden
maken met was gevolgd, hebben ze een bezoek gebracht aan het bezoekerscentrum van het
Groninger Landschap in Pieterburen en een les over zoogdieren op school gevolgd én deden ze mee
aan het project Duurzaam Kantens.
Musical groep 6,7,8
Aan het eind van het schooljaar werd door de
leerlingen van groep 6,7 en 8 de musical “De
Lachfactor” opgevoerd. De leerlingen speelden hun
rollen met verve en kregen een groot applaus na
afloop van de voorstelling. Voor alle leerlingen van
groep 8 was er een persoonlijk woordje van meester
Mark en het boek “Mijn schooltijd” als aandenken
aan hun schooltijd op de Klinkenborg.
Bedankt
Zonder de hulp van ouders en andere betrokkenen
kunnen we de leerlingen niet al het extra’s bieden
dat hierboven in dit jaarverslag is beschreven.
Zonder namen te noemen wil ik alle ouders die voor
het vervoer van- en naar evenementen hebben
gezorgd, de lees- en rekenmoeders, de bieb-moeder, de AR, de MR, de ouders die decors voor de
musical schilderden, pannenkoeken bakten, als begeleider meegingen op schoolkamp of
anderszins hun bijdrage leverden en de ouders die hebben meegeholpen met het inzamelen van
oud papier bedanken voor hun inzet. HEEL HARTELIJK BEDANKT NAMENS ONZE LEERLINGEN!!
Afscheid
Aan het eind van het schooljaar hebben we afscheid genomen van de leerlingen van groep 8. Maar
ook een aantal andere leerlingen heeft de Klinkenborg verruild voor een andere school. Liene en
Thijn Schriemer zijn na de kerstvakantie begonnen op de Wilster in Middelstum, Aukje Norder is na
de meivakantie op de SBO Bekenkampschool gestart, Tycho Riemeijer is naar Visio in Haren
overgestapt, Mark van Vliet is aan het eind van het schooljaar naar SBO de Delta in Appingedam
overgegaan en Tatum en Vigo Pijl, tenslotte beginnen in het nieuwe schooljaar op de Wilster in
Middelstum.
We wensen hen en onze oude groep 8 (Wout, Theun, Thijs, Babet, Isa, Manon, Ayla, Anika, Emil en
Sebastiaan) veel succes en plezier op de nieuwe scholen.

Kantens, 1 oktober 2017

