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info

Informatiefolder
Deze periodieke informatiefolder komt na elke schoolvakantie uit; na de zomer-, de herfst-, de
kerst-, de voorjaars- en meivakantie.
Schoolleiding/Intern Begeleider
Aris Fickweiler
: directeur- bestuurder PO
Laurà Gerards
: schoolleider.
Is op dinsdag, woensdagochtend en donderdag aanwezig.
Deze dagen wisselen in sommige weken. U zult daarover op de hoogte
worden gesteld. Voor de maanden augustus en september geldt dit voor
de volgende weken:
- Week 34: maandag t/m woensdag
- Week 38: maandag t/m woensdag
Tineke Schaafsma : intern begeleider
Groepsleerkrachten
Yvonne van Dijk
Annet Prenger
Janny Reiffers
Esther Hovenkamp
Mark Berendsen
Tamara Mast
Groep:

groep 1,2 en 3
groep 3 op dinsdagochtend en 2 en 3 op vrijdagochtend
groep 3,4,5 (maandag en dinsdag)
Groep 3,4,5 (woensdag t/m vrijdag)
groep 6,7,8
onderwijsassistente op maandagochtend, woensdag,
donderdagochtend en vrijdagochtend
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:

1-2-3

Juf Yvonne

2-3

Juf Annet

3-4-5

Juf Janny

Juf Janny

Juf Esther

Juf Esther

Juf Esther

6-7-8

Meester Mark

Meester Mark

Meester Mark

Meester Mark

Meester Mark

Vakleerkrachten
Gymnastiek
HVO
Theater
Muziek
Gymrooster:

:
:
:
:
:
:

Juf Yvonne

Juf Yvonne

Vrijdag:

Juf Yvonne
Juf Annet

: Mignon Hekkema
: Richt Bouma
: Helma Dijkstra
: Marisa Cortes

Woensdag 10.30
uur, Mignon

Woensdag 11.20 uur:
Mignon

Vrijdag 8.30

Vrijdag 10.30

Groep 4 t/m 8

Groep 1 t/m 3

5 t/m 8?

1t/m 5?

Spreektijden
De leerkrachten zijn in principe elke dag na schooltijd bereikbaar. Als een gesprek enige tijd in
beslag neemt, stellen wij het op prijs als u een afspraak maakt. Dan kan de leerkracht voldoende
tijd inplannen.
Als u een afspraak wilt met de schoolleider, is dit het best in te plannen op dinsdag, woensdag of
donderdag. Dit kan via Parro of telefonisch 0595551788
Zolang corona-maatregelen van kracht zijn, proberen we gesprekken met ouders zoveel mogelijk
telefonisch of digitaal af te handelen.
Oudergesprekken
Oudergesprekken begin schooljaar

: week 39 en 40

Schooltijden
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag : 8.30 – 14.30 uur.
Woensdag
: 8.30 – 12.30 uur.
Vrijdag
: groep 1 vrij
Vrijdagmiddag
: groep 1 t/m 4 vrij (vanaf 11.45 uur).
N.B. Mocht uw kind ziek zijn, meld dat dan voor aanvang van de lessen, bij de leerkracht
0595551788.
Hygiëne:
De basisregels blijven gelden: geen handen geven, niezen in
de elleboog en handen wassen. Daar blijven we actief
aandacht voor houden. Als leerkrachten proberen we
onderling zoveel mogelijk afstand te houden. Dit is in een
aantal situaties overigens best lastig en kunnen we niet altijd
waarmaken. En uiteraard zullen we goed blijven ventileren.
Daarnaast besteden we ook aandacht aan een goede
schoonmaak.
Het lijkt ons verstandig dat kinderen geen voedsel met elkaar
delen. Trakteren mag in de eigen klas. Graag alleen
fabrieksmatig verpakte of niet eetbare traktaties.
De eerste week na de zomer is het voor de ouders van de
leerlingen die voor het eerst naar school gaan, toegestaan om
mee te lopen naar de klas. In de weken die daarop volgen
mogen de kinderen van juf Yvonne zelf naar de klas lopen.
Groep 4 t/m 8 blijft op het schoolplein spelen en worden door de leerkracht opgehaald.

Gouden weken / kernwaarden Klinkenborg:
Het team van de Klinkenborg staat met elkaar voor de volgende kernwaarden en begeleidt de
leerlingen vanuit dit gedachtengoed.
Respect; accepteer de ander zoals hij/zij is.
Motivatie; zet je positief in en stimuleer elkaar.
Discipline; houd je aan de gestelde regels.
Eerlijkheid; durf aan te geven wat je denkt, doet en voelt.
Zelfbeheersing; denk na voor je iets doet.
Beleefdheid; weet je te gedragen in elke situatie.
Netheid; wees netjes op je spulletjes van jezelf en een ander.
Zelfstandigheid; probeer eerst zelf een oplossing te vinden.
Verantwoordelijkheid; neem verantwoording voor je eigen doen en laten.
Spontaniteit; ga prettig en positief met elkaar om.
Gouden weken:
De schoolweken tot aan de herfstvakantie staan in het teken van de Gouden Weken. In die weken
wordt er nog meer dan anders, aandacht besteed aan het elkaar leren kennen, het welbevinden
van de leerlingen en de groepsvorming vanuit de waarden als hierboven beschreven. Het team van
de Klinkenborg gebruikt ter ondersteuning van deze activiteiten, de methode Kwink.

Gezonde leefstijl
Het Klinkenborgteam hanteert een gezonde leefstijl. Dat betekent dat zij voor de pauzes fruit
meenemen en tussen de middag een broodje en groente eten. Probeert u met ons, uw kind ook
zoveel mogelijk gezonde snacks, lunch en drinken mee te geven?
Informatie/inloopavond
Ook dit jaar zijn we genoodzaakt de informatie/inloopavond aan het begin van dit schooljaar te
laten vervallen, in verband met de Covid regelementen.
In plaats daarvan zullen de leerkrachten met alle ouders afzonderlijk een afspraak maken voor een
kennismakings- en informatief gesprek in week 39 en 40 zoals vermeld onder het kopje
oudergesprekken. Voor de groepen 5 t/m 8 zal dit worden gecombineerd met kindgesprekken,
waarbij het kind zelf aanwezig is.
Vakanties en vrije dagen
Herfstvakantie:
Kerstvakantie:
Voorjaarsvakantie:
Goede vrijdag:
Tweede Paasdag:
Meivakantie:
Hemelvaart:
Tweede Pinksterdag:
Zomervakantie:

maandag 18 oktober t/m vrijdag 22 oktober 2021
zaterdag 25 december 2021 t/m vrijdag 07 januari 2022
maandag 21 februari 2022 t/m vrijdag 25 februari 2022
vrijdag 15 april 2022
maandag 18 april 2022
maandag 25 april 2022 t/m vrijdag 6 mei 2022

(inclusief Koningsdag en Bevrijdingsdag)
donderdag 26 en vrijdag 27 mei 2022
maandag 06 juni 2022
maandag 18 juli 2022 t/m vrijdag 26 augustus 2022

Margedagen
Op margedagen wordt er gewerkt aan scholing en ontwikkeling van allerlei zaken die voor onze
school van belang zijn. Op deze dagen zijn alle kinderen vrij:
N.B.
•
•

Woensdag 13 oktober 2021
Woensdag 25 mei 2022 (scholingsdag L&E)
Let op, de nieuwbouw van onze school loopt voorspoedig! Eind oktober zal dit project zijn
voltooid. Houd alvast rekening met 1 tot 2 vrije dagen, waarin het team van de school alles
zal verhuizen!
Het kan zijn dat er nog een margedag ingepland zal worden. U wordt zo spoedig mogelijk
hiervan op de hoogte gesteld!

Belangrijke data
Woensdag 13 oktober
Woensdag 6 t/m vrijdag 15 oktober
Week 39 en 40

: margedag, alle leerlingen vrij
: Kinderboekenweek
: oudergesprekken, groep 5 t/m 8 kindgesprekken

