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Dit informatiebulletin wordt gedurende het schooljaar uitgegeven. In dit bulletin een terugblik op de
afgelopen maanden, actualiteiten en een overzicht van belangrijke data voor de maanden tot de zomer,
- voor zover bekend op dit moment-.
In dit nummer:
• Terugblik Kindcentrum Kantens
• Bericht uit de MR
• Bericht uit de AR
• Toch nog een Sinterklaasfeest
• Leerlingenraad
• Reflecties
• Happy home ideeën voor een verlengde Kerstvakantie
• Belangrijke data januari-juli 2022
KINDCENTRUM KANTENS, OBS EN KINDEROPVANG IN ÉÉN GEBOUW, DOOR LAURÀ GERARDS, DIRECTEUR:

De eerste 4 maanden van dit schooljaar zitten erop. En wat voor een maanden! 6 Covid protocollen in
die 4 maanden; een snottenbellenbeleid, zelftest-regelingen, lesgeven in ‘bubbels’ en het
mondkapjesbeleid. Ik heb er in elk geval weer wat scrabblewoorden bij!
En terwijl al die gekkigheid in de lucht hing, ging het team onverstoorbaar aan de slag. Vonden alle
spullen hun plekje en maakten we het met elkaar gezellig. We kregen we alvast een basketbalpaal op
het plein en een speeltoestel in het speellokaal. We ontvingen de Sint en vonden onze Piet terug.
Bovendien blijken we een kookgrage-kinderopvang-collega te hebben, waardoor regelmatig de
lekkerste geuren door de school zweven.
De zakelijke ouderavond kon niet doorgaan, maar de jaarverslagen werden netjes in een map op de
directiekamer ter inzage gelegd. Voordat ouders daar ook maar een blik op konden werpen, kwamen
er nieuwe Covid regels waardoor we geen externen meer mochten ontvangen op school. Ook de
externe docenten konden daardoor ook niet komen. Geen HVO, geen drama-, muziek en kunstlessen.
Maar wederom ging het team gestaag door. Pakte de laatste dozen uit en richtte de bibliotheek in met
hulp van enkele ouders. Op afstand natuurlijk. Er werden weer spellessen in het speellokaal gegeven
en er klonk weer muziek in het gebouw. En het belangrijkste, de leerlingen leken hun plek te vinden.
De eerste leerlingenvergadering is inmiddels gehouden. Het team had 4 belangrijke punten op de
agenda gezet, de leerlingen 11. We zijn met een selectie hiervan aan de slag gegaan. Eén van de
voorzitters doet verderop in de Medeklinker verslag van de eerste vergadering.
Terwijl we bezig waren met het maken van dit Medeklinker-nummer, komt het bericht dat we moeten
sluiten. Een ‘verlengde’ Kerstvakantie. Maar binnen mum van tijd heeft het team, ook hier weer, een
draai aan kunnen geven.
We wensen u hele fijne feestdagen, houd het goed en gezond met elkaar! En veel plezier met het
lezen van deze Medeklinker!

BERICHT UIT DE MR, DOOR MARIEKE BRENNINKMEIJER:

Heb jij ideeën over de school, het lesgeven, activiteiten en meer? Geef je dan op
voor de oudergeleding van de MR van de Klinkenborg!
Vanaf januari 2022 komt er een plek vrij in de oudergeleding van de MR door het vertrek van Marieke
Brenninkmeijer. Marjolein Blauwwiekel zal haar termijn verlengen.
Je kan je vanaf maandag 10 januari verkiesbaar stellen door je naam in de verkiezingsbus te doen die
bij de ingang van de school staat of digitaal belangstelling aangeven via de voorzitter van de MR
Yvonne van Dijk y.vandijk@lauwerseneems.nl. Misschien twijfel je en vraag je je af, wat doet de MR
precies? Daarover hieronder meer informatie.
De MR heeft 1 keer in de 2 maanden vergadering. Op de agenda staan punten als: onderwijsinhoud (
bepaald lesmateriaal dat gebruikt wordt, projectweken etc.) en onderwijsbeleid ( bv vervanging bij
ziekte van een leraar of hoe de NPO gelden worden besteed). Als MR doe je er zeker toe, voor
bepaalde punten heeft de MR instemmingsrecht of informatierecht. Het afgelopen jaar heeft de MR
zitting gehad in de sollicitatiecommissie voor een nieuwe schoolleider. Kortom, een taak waarin je echt
wat kan doen voor de school!
Je bent ongeveer 2 uur per maand kwijt aan de MR.
Voor meer informatie over wat de MR doet, zie:
https://www.poraad.nl/themas/medezeggenschap/rollen-en-verantwoordelijkheden/medezeggenschapsraadmr

BERICHTEN UIT DE AR, DOOR RENATE BRUINSMA, VOORZITTER:

De zakelijke ouderavond op 18 november kon geen doorgang hebben door de Covid maatregelen.
Normaal gesproken presenteren de MR, AR en de school hun financiële overzichten en vertellen ze over
de inzet die ze het voorgaande schooljaar hebben gepleegd. Om u toch een beeld te geven, schreef
Renate Bruinsma onderstaande verslag. De AR inzet in vogelvlucht.
Helaas ging het schooljaar ‘20-‘21 anders dan anders door Corona. Ook voor ons als AR betekent dit
dat alles anders ging omdat er veel activiteiten niet door gingen. We hebben geprobeerd toch zoveel
mogelijk door te laten gaan.
Zoals elk jaar begonnen we met de stoetbomen. Een traditie die natuurlijk door moet gaan! Ook
Sinterklaas kwam gelukkig op school. In 2020 zelfs langer dan normaal. De Sint bleek een slaapkamer
op school te hebben. Elke ochtend was te zien dat de Sint er had geslapen!!!
Ook het Kerstfeest kon niet gevierd worden op school. De AR heeft een ‘koek en zopie’ kraampje
georganiseerd, die Reiner in elkaar heeft gezet. Bedankt nog daarvoor, Reinder! In het kraampje
konden de kinderen warme chocomelk krijgen en iets lekkers. Door de lockdown moest dit evenement
nog een dag onverwachts verschoven worden, maar uiteindelijk was het een groot succes.
Toen we eindelijk weer naar school mochten, stond direct de verhuizing naar de tijdelijke school op
het programma. De AR heeft ondersteunt met het opruimen en inpakken.
Op de tijdelijke locatie heeft de AR een paasbrunch verzorgd. En op de laatste schooldag zijn er
broodjes hamburger en frikadellen geserveerd en konden kinderen geschminkt worden. Een heel
gezellige dag.
Ook het schooljaar ’21-’22 beginnen we met de Stoetbomen. De AR ging er vroeg op uit om takken te
snoeien. Op de tijdelijke school werden deze versierd en meegegeven.

Na de herfstvakantie konden we eindelijk naar ons nieuwe schoolgebouw. Wat is het mooi geworden.
De AR leden hebben opnieuw geholpen met uitpakken en opruimen.
Gelukkig kon het Sinterklaasfeest in aangepaste vorm wel doorgang vinden. Hoewel we al druk
plannen aan het maken waren om met Kerst een opening te organiseren, hebben we ook dat helaas
weer moeten verplaatsen.
We hopen op een gezond en gezellig 2022 en dat we in 2022 weer meer met elkaar kunnen
ondernemen!
TOCH NOG EEN SINTERKLAASFEEST, DOOR METTE BEENES EN LOUISE DE VRIES:

De kinderen waren op het schoolplein met muzikanten die leuke sinterklaasliedjes speelden.
Sinterklaas kwam in een rode auto.
De kinderen gingen in het speellokaal leuke dingen doen voor sint en piet.
Zoals groep 1,2 gingen liedjes zingen daarna groep 3,4 en 5 gingen cadeauspel doen van de drama
juf.
Tenslotte hebben groep 6,7 en 8 een kring spel gedaan ook van de drama juf.
Uiteindelijk was het een leuke dag!
T
LEERLINGENRAAD, DOOR ROAN WERKMAN:
NOG EEN SINTERKLAASFEES

Ten eerste is het handig om te weten wat de Leerlingenraad is: De Leerlingenraad is een klein groepje
met kinderen die allemaal dingen beslissen. En waarom kinderen zou je denken? Nou kinderen denken
heel anders dan volwassenen en dan kunnen ze op best creatieve ideeën komen.
In de Leerlingenraad zitten: Ties Brenninkmeijer, Noa van der Storm, Tije Kijlstra, Lise Gast, Laure
Blauwiekel, Hein Schoonderwoerd en ikzelf, Roan Werkman. We zitten allemaal in de bovenbouw. Lise
en Laure zijn notulist, Hein en ik voorzitter en juf Laurà is er altijd bij.
We kwamen bij elkaar op donderdag 9 december 2021: We hebben twee verschillende punten
besproken.
1. Nieuwe devices, iedereen wou het al heel lang. Veel waren stuk, zat er een barst in of was een
beschermlaag eraf. Dus we besloten om nieuwe devices te kopen, want er was ook vaak dat er een
digitale opdracht was en dat iedereen een laptop had behalve drie of vier kinderen, maar iedereen
wou gewoon een laptop! In de onderbouw komen er nieuwe ipads omdat dat voor de kinderen van
die leeftijd dat gemakkelijker is.
2. We gingen kijken naar de plattegrond van de school en daarbij naar het nieuwe plein (vooral het
nieuwe plein). Er zijn plannen voor bijvoorbeeld een pannakooi, een blotevoetenpad, een
balanceerparcourtje en nog meer. We gingen een beetje kijken naar hoe we aan al dat geld komen.
We besloten uiteindelijk we om een sponsorloop te doen. En er zijn ook nog allemaal bedrijven die
ons nog wat geld willen gunnen. En bij elk klein beetje geld kunnen we iets kopen voor het plein
omdat veel bedrijven geld willen geven.
Noot van de redactie: in januari wordt er in de midden- en bovenbouwgroepen een ideeënbus
neergezet waar alle leerlingen aandachtpunten voor de leerlingenraad in kunnen deponeren!
*

Reflectie:

In 1675 schreef Isaac Newton (wis- en natuurkundige) aan een collega “if I have seen further, it is by
standing on the shoulders of a giant”. Waarmee hij probeerde aan te geven dat voortschrijdend inzicht
en nieuwe kennis alleen ontstaat op het fundament van eerder opgedane kennis en inzichten.
Zo ook bij het leren en ontwikkelen van onze kinderen. Elke stap die ze zetten, kunnen ze zetten
doordat ze al eerder dingen hebben geleerd. Door te spelen, ontdekken en uit te proberen. Daarom is
het goed af en toe stil te staan bij datgene wat je nu allemaal hebt geleerd in de afgelopen maanden.
Groep 6, 7 en 8 gingen daarmee aan de slag en maakten er hele mooie ‘kennis-posters’ van.

HAPPY HOME, IDEEËN VOOR EEN VERLENGDE KERSTVAKANTIE:

Heb je kinderen die wel van uitdaging houden en zich snel vervelen? Ben je op zoek naar inspiratie om
het gezellig te maken tijdens die extra lange Kerstvakantie? Hieronder een aantal ideetjes.
-

LEKKER WANDELEN; kinderen vinden ‘gewoon’ lopen vaak saai. Ze willen lopen afwisselen met
springen, klauteren, klimmen en rennen. Door samen op zoek te gaan naar verschillende
soorten bomen, maak je ongemerkt de wandeling aantrekkelijk. Neem een blad mee,
fotografeer de stam, gok de afmeting van de boom. Thuis kun je de kenmerken van de boom
nazoeken op bomengids.nl en vindt je de bomen terug die je tijdens je wandeling hebt gezien.
www.bomengids.nl

-

REKENRACE: de tafels zijn de ruggengraat van het rekenonderwijs. Het is dus heel handig om
dit regelmatig te oefenen. Maar in de vakantie….pfff…. Tot je er een race van maakt. Je vouwt
een A4 papier dubbel en knipt het op de vouw door midden . Overdwars knip je het vel papier
in ongeveer 10 gelijke delen.
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Etc.

Op de ene helft van de strookjes schrijf je tafel sommen, op de andere helft de antwoorden. Die hussel
je goed door elkaar. Je zet de timer of een keukenwekker en je legt zo snel mogelijk in goede volgorde
de sommen bij de antwoorden op de juiste volgorde onder elkaar.
En wat is nu leuker om je vader of je moeder te verslaan in een rekenrace!
Heb je nog meer zin in rekenen: op youtube staan heel veel leuke lesjes van ‘les van Anne’. Ingedeeld
per groep en onderwerp. Juf Anne gebruikt heel veel huis-tuin & keuken materialen in haar uitleg. Je
kunt het daarom heel gemakkelijk thuis na doen! https://lesvananne.nl/
-

HEB JE EEN HEEL ERG MOOI, SPANNEND OF GRAPPIG BOEK GELEZEN:

Maak er een verslag, tekening of boekendoos (www.jozuadouglas.com) over. Dan kun je dat na de
vakantie aan je klasgenoten laten zien. Zo wisselen we boekentips aan elkaar uit! Veel leesplezier!

-

EEN LEVENSGROOT PORTRET:

Heb je thuis nog een oude rol pakpapier waar je niks meer mee doet? Of heb je zo’n rol papier van de
IKEA? Rol dit dan uit op de grond. Vraag je kind erop te liggen en trek met een potlood je kind om.
Kinderen hebben dan een levensgroot portret van zichzelf wat ze kunnen inkleuren of verven.
Geen lange vellen papier in huis of verf? Loop dan even naar school met wat bakjes en tik dan even
tegen het raam komende week. Wij hebben materiaal en kunnen wat meegeven!
-

HANDLETTERING:

a

v

Hou jij v n schrij en?
Heb je een potlood, pen of stift? Experimenteer met letters. Schrijf je naam of die van je favoriete
huisdier alsof die op een reclamebord staat. Versier elke letter en de ruimte er omheen. Zoek een zin
die typisch voor jou is, schrijf het alfabet op of maak een nieuwjaarskaart! Niets is te gek!

NOTENKRAKER BALLET, VAN HET NATIONALE BALLET:
Het meest fantastische en sprookjesachtige familieballet wat er bestaat! Op 24 december kunt u
via een livestream het ballet volgen. Een kaartje voor deze livestream kosten nu €12,50.
https://www.operaballet.nl/het-nationale-ballet/2021-2022/notenkraker-muizenkoning-livestream

BELANGRIJKE DATA:
SINTERKLAASFEEST:

Margedag voor de Kerstvakantie

24 december 2021

Kerstvakantie

maandag 27 december t/m vrijdag 7 januari 2022

leerlingenraadvergadering

Woensdag 12 januari 2022

MR vergadering

Donderdag 13 januari 2022

Scholing SWV na schooltijd op de
Klinkenborg

Dinsdag 25 januari 2022

voorleesontbijt

Woensdag 26 januari 2022

Lijnbal toernooi groep 5 en 6

Woensdag 2 februari 2022

Margedag (portfolio en leerlingbespreking)

Woensdag 9 februari 2022

Portfolio, uitnodiging
ouder(kind)gesprekken volgt.

Woensdag 16 februari

Uitnodigingen ouder-kindgesprekken
schooladvies groep 8
Voorjaarsvakantie

Maandag 21 februari t/m vrijdag 25 februari 2022

leerlingenraadvergadering

Woensdag 2 maart 2022

MR vergadering

Donderdag 3 maart 2022

Sportdag groep 3 en 4

Maandag 7 maart 2022?

Margedag (visie bespreking,
coördinatietaken)

Woensdag 9 maart 2022

Pannenkoekendag met Kantster 65+

Vrijdag 18 maart 2022

AR vergadering

Woensdag 30 maart

Margedag (vervolg )

Woensdag 6 april 2022

Paasbrunch

Donderdag 14 april 2022

Goede vrijdag

Vrijdag 15 april 2022

Paasmaandag

Maandag 18 april 2022

Leerlingenraadvergadering

Woensdag 20 april 2022

MR vergadering

Donderdag 21 april 2022

Koningsspelen

Vrijdag 22 april 2022

Meivakantie (waaronder Koningsdag en
Bevrijdingsdag)

Maandag 25 april 2022 t/m vrijdag 6 mei 2022

OPENING

?

Margedag (L&E en vervolg communicatie)

Woensdag 25 mei 2022

Hemelvaartsdag

Donderdag 26 mei en vrijdag 27 mei 2022

Schoolkamp bovenbouw

Woensdag 1 t/m vrijdag 3 juni 2022

pinkstermaandag

Maandag 6 juni 2022

Margedag (portfolio en leerlingbespreking)

Woensdag 15 juni 2022

AR vergadering
Kunstkerkdag

Vrijdag 17 juni 2022

Leerlingenraadvergadering

Woensdag 22 juni 2022

Portfolio, uitnodiging
ouder(kind)gesprekken volgt
MR-AR vergadering

Donderdag 23 juni 2022

Triatlon groep 7 en 8

Maandag 27 juni 2022

Musical

?

Laatste schooldag

Vrijdag 15 juli 2022

