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Deze Themabrief wordt gedurende het schooljaar uitgegeven wanneer er thema’s spelen op school,
waarvan u, ouders en verzorgers, op de hoogte moet zijn.
VERHUIZING:
Op 15 oktober wordt ons nieuwe schoolgebouw opgeleverd. In de herfstvakantie wordt de laatste
hand gelegd aan het interieur. En zal ook de verhuizing plaatsvinden. Op 25 oktober zal het team
de lokalen inrichten. De kinderen hebben die dag vrij.
Om deze verhuizing te kunnen realiseren zal het team de margedag van 13 oktober gebruiken om
alle spullen in te pakken. De inhoudelijke training die voor die dag gepland staat zal worden
verplaatst naar woensdag 24 november. Zet u deze alvast in uw agenda vast. Op deze dag zijn de
kinderen dan vrij!
Op dinsdag 26 oktober verzamelen wij op ons huidige schoolplein aan de Pastorielaan 37B in
Kantens en lopen wij onder muzikale begeleiding naar ons nieuwe schoolgebouw. Papa’s, mama’s,
opa’s, oma’s, buurmannen- en buurvrouwen zijn uitgenodigd om ons op deze tocht te vergezellen.
Het wordt een feestelijke parade! De parade wordt begeleid door muzikanten Bert
van Eerk (gitaar/bas) uit Kantens en Arno Bakker (soussafonist/acteur).
Denk ondanks deze feestelijkheid ook aan de Corona regels en probeer afstand te bewaren tussen
de volwassenen. Bij klachten, s.v.p. eerst testen voordat u deelneemt.
Op het schoolplein zal er een herfstconcert worden gegeven door onze leerlingen, onder
begeleiding van de muzikanten. Het gezamenlijk ritmisch breken van de herfsttakken vormt de
compositie. Naar het muziekstuk 'Split the stick’ van componist Christian Wolff.
Data op een rijtje:
•
13 oktober Margedag, leerlingen vrij, team pakt in.
•
14 oktober, Gymtassen mee naar huis!!!
•
15 oktober: Oplevering nieuwe schoolgebouw. Alle tassen en jassen mee naar huis!!!
•
22 oktober (vrijdag in de herfstvakantie) Let op; vrachtwagenverkeer in Kantens i.v.m. de
verhuizing en levering meubels.
•
25 oktober: leerlingen vrij, dag waarop we inrichten.
•
26 oktober: start oude plein (nr 37B), parade naar nieuwe plein + herfstconcert
•
24 november: Margedag, leerlingen vrij
N.B. Er is één risicofactor; als de elektriciteit niet op tijd aangesloten kan worden in de nieuwbouw,
zal de gehele planning vervallen.
We streven er naar u zo goed en tijdig mogelijk van alles op de hoogte te houden.

KINDERBOEKENWEEK:
Tijdens de Kinderboekenweek gaan we dromen over
later. Wat wil jij later worden? Brandweerman of
verpleger? Sterrenkundige of ICT-er? Minister of
hovenier?
De leerkrachten van de Klinkenborg zijn al druk
bezig om boeken te verzamelen die passen bij het
Thema. En er zijn al volop activiteiten ingepland.
Voor de kinderen en ouders belangrijk om te weten:
•
Woensdag 6 oktober opening; kinderen,
juffen en meester mogen verkleed naar school
komen. Thema is dus beroepen!
•
Gedurende de week zullen er gastlessen
verzorgd worden door mensen met een
•
specifiek beroep!
▪
Donderdag 14 oktober wordt de
Kinderboekenweek afgesloten. De kinderen mogen
dan een zitzak, flink kussen, dekentje en een
knuffel mee naar school. Die middag is er vrij lezen
waar ze maar willen, door de hele school heen. We
serveren thee, hebben koekjes en voorlees-sessies.

Beste ouders,
Per 25 september zijn er veranderingen in het Coronabeleid vanuit de overheid. De tekst hieronder
is integraal overgenomen zoals we die door de overheid aangeleverd hebben gekregen.
De basisregels blijven in tact:
• Was vaak en goed uw handen.
• Houd 1,5 meter afstand van anderen.
• Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen.
• Zorg voor voldoende frisse lucht.

Wat verandert er in het primair onderwijs en kinderopvang?
Het bron- en contactonderzoek (BCO) voor kinderen in het primair onderwijs en kinderopvang
wordt al vanaf maandag 20 september 2021 versoepeld.
Als een kind positief getest is, blijft het kind thuis in isolatie. Het kind kan weer naar school en de
kinderopvang als het minimaal 24 uur klachtenvrij is en er zeven dagen zijn verstreken na start
van de symptomen of het vaststellen van de besmetting.
Als een kind positief getest is met het coronavirus hoeft vanaf 20 september niet meer de hele
groep of klas in quarantaine. Klasgenoten van het besmette kind kunnen dus in principe allemaal
naar school. Een uitzondering kan gelden voor kinderen die in nauw contact zijn geweest in de
privésfeer (bijvoorbeeld als ze bij de besmette leerling thuis hebben gespeeld); de advisering
hierover verloopt altijd via de GGD. Ook bij uitbraken met meerdere besmettingen in een groep of
klas kan de GGD nog wel aan klasgenoten adviseren om in quarantaine te gaan. Voor personeel
dat niet als ‘immuun’ wordt beschouwd geldt het advies om twee keer per week een zelftest te
doen.
De maatregel om 1,5 meter afstand te houden komt met ingang van 25 september 2021 te

vervallen. Scholen hebben hiermee de mogelijkheid om ouders/verzorgers weer meer toe te laten
in de school, om bijvoorbeeld hun kind bij het klaslokaal op te halen en voor ouderavonden.

KIND-H:

Samen spelen zonder drempels, samen leren zonder grenzen

Kinderopvang KindH 0 tot 13 jaar
• Peuterspeelzaal
• Buitenschoolse opvang
• Dagopvang
Voel je thuis bij peuterspeelzaal Poppedijn
Peuteraanbod voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Bij peuterspeelzaal Poppedijn is je kind van
harte welkom om te komen spelen en leren met leeftijdsgenootjes uit de buurt. De
groepsruimte is huiselijk ingericht en heeft verschillende speelhoeken. De pedagogisch
medewerkers Annelies, Nicole en Claudia van Poppedijn staan garant voor het creëren van
een gezellige dag. Onder hun begeleiding wordt je peuter - spelenderwijs - gestimuleerd om
de wereld om zich heen te ontdekken en leert het belangrijke vaardigheden die goed van
pas komen op de basisschool. Peuterspeelzaal Poppedijn is samen met de buitenschoolse
opvang gevestigd in basisschool de Klinkenborg.
Bijzonderheden aan Poppedijn:
-Kleinschalige peuterspeelzaal met persoonlijke aandacht voor je kind
-Spelenderwijs voorbereiden op de basisschool
-Opvang en onderwijs in één vertrouwde omgeving
Goede voorbereiding op de basisschool
Voor peuteraanbod kan je kind spelen met leeftijdsgenootjes uit de buurt en leert je kind
belangrijke vaardigheden die de overgang naar de basisschool gemakkelijker maken. De
activiteiten passen bij de interesses van je kind en bieden de uitdaging die je peuter nodig
heeft om de wereld om zich heen te ontdekken.
Buitenschoolse opvang
Maak onze BSO nog leuker!
Des te meer zielen des te meer vreugde, onze kinderen op de BSO vinden het leuk om nog
meer vriendjes en vriendinnetjes te krijgen om mee te spelen.
Wij bieden de gehele week voorschoolse en naschoolse opvang. We zijn op de maandag,
dinsdag, woensdag en donderdag open. Bij genoeg deelname is de vrijdag ook mogelijk.
•

Onze BSO is flexibel van opzet en sluit aan bij wensen van ouders.

•

Onze BSO sluit direct aan bij school en biedt opvang in een vertrouwde omgeving.

•

Onze BSO's zijn de leukste en creatiefste BSO's van Noord Groningen!

We bieden activiteiten aan die bij de kinderen passen, zo maken we uitstapjes naar het
bos, de speeltuin, er wordt er gekookt en gebakken en we zijn bezig met gezonde voeding.
We spelen veel buiten op het plein. We hebben onze eigen moestuin en samen met school
kweken we groente. In de school hebben we een eigen ruimte ter beschikking..
Nieuwsgierig geworden wat we allemaal doen neem contact met ons via 0595432603, info@kindh.nl of kijk op onze website www.kindh.nl . Het is natuurlijk altijd
mogelijk om eerst te komen kijken op onze locatie.
We hopen heel snel meer vriendjes en vriendinnetjes te kunnen verwelkomen!
Je bent van harte welkom!
Heb je nog vragen? Kom dan vooral zelf kijken en persoonlijk kennismaken.
Dagopvang
Op dit moment verzorgen we dagopvang voor 0 tot 4 jarigen op onze locatie aan de
Maarweg in Uithuizen. Als de nieuwe locatie in Kantens klaar is hebben we hier een ruimte
om in te richten tot slaapruimte. Dat houdt in dat we ook in Kantens de mogelijkheid hebben
tot dagopvang van 0 tot 4 jarigen. Een voorwaarde is dat er voldoende aanvraag moet zijn.
Via de administratie van KindH kunt u aangeven dat u belangstelling hebt voor de
dagopvang.

