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Dit informatiebulletin wordt gedurende het schooljaar uitgegeven. In dit bulletin nieuwtjes en
weetjes, actualiteiten en een overzicht van belangrijke data voor de maanden tot de zomer,
- voor zover bekend op dit moment-.
In dit nummer:
• Berichten uit het team
• HVO ONDERWIJS, door Richt Bouma
• Berichten uit de AR
• Berichten uit de MR, opvolging van Marieke Brenninkmeijer
• GGD Schoolverpleegkundige Gerda Jokshorst
• Berichten vanuit KindH
• Ideeën voor de voorjaarsvakantie!
• Belangrijke data februari-juli 2022
BERICHTEN UIT HET TEAM:

Dag allemaal,
De zon breekt door, de vogels fluiten en af en toe meen ik een sliertje lente te ruiken!
Het pleinplan is rond en we zijn bezig financiële middelen te krijgen om dit plan ook te
kunnen realiseren. We zijn enorm verheugd dat er al twee fondsen uit het dorp zelf, de eerste
flinke bijdragen hebben geleverd, zodat we een aantal zaken ook al kunnen uit gaan
voeren.
Bent u nieuwsgierig naar de plannen, op het raam van de directiekamer hangt een
minitentoonstelling met uitleg hierover.
En dan nu het volgende:

Vooraankondiging opening Kindcentrum Kantens
Voorzichtig maar toch ook heel blij, maken wij bekend op donderdagmiddag 19 mei 2022,
onze school en kinderopvang officieel te openen.
Dat willen we doen met u en alle mensen die belangrijk zijn geweest voor de bouw van dit
mooie en nieuwe gebouw, voor obs Klinkenborg en kinderopvang KindH.
En bij zo’n bijzondere gelegenheid hoort een feestelijk tintje…hoe dat er precies vorm zal
krijgen hoort u later.
We verheugen ons er nu al op u te mogen ontvangen op donderdag 19 mei!
Veel plezier verder met het lezen van deze Medeklinker!

HVO VAN JUF RICHT BOUMA:

Dit jaar wordt er voor alle kinderen van groep 3 t/m 8 HVO aangeboden. De lessen worden
gegeven door Richt Bouma. Zij is afgelopen jaar verhuisd naar Westeremden, waar ze woont
met haar vriend en twee rode katten, dus nu kan ze zelfs op de fiets!

We zijn dit jaar begonnen met lessen over wat HVO precies is. De kinderen uit groep 3/4
hebben er zelfs een liedje over geleerd, dat we nu elke keer zingen:
HVO dat ben ik,
Maar dat is ook de ander,
En de hele wereld om ons heen.
“HVO is laten zien wat je denkt, wilt en voelt, en ook luisteren naar wat een ander bedoelt”
We lezen nu verhalen over geluksvogels, en naar aanleiding daarvan maken de leerlingen
tekeningen over wie belangrijk voor hun is, en we praten over wanneer het makkelijk is om
iets weg te geven of te delen, en wanneer het moeilijk is.
In de hogere groepen hebben we het nu ook over geluk. We bespreken de volgende
vragen:
Wat maakt jou gelukkig?
Wanneer was je voor het laatst heel erg gelukkig?
Wanneer ben je liever alleen, wanneer liever samen?
Kun je iets doen om gelukkiger te worden?
Hoort ongelukkig zijn bij het leven?
Zijn kinderen gelukkiger dan volwassenen?
Welke mensen zijn een voorbeeld voor je en waarom?
Tijdens alle lessen worden de leerlingen uitgenodigd hun eigen mening te vormen en
daarover met elkaar in gesprek te gaan. We kijken naar onze verschillen, maar ook naar wat
we gemeenschappelijk hebben.

BERICHTEN UIT DE AR:

De AR heeft een nieuw lid, Annewieke Rooda. Annewieke heeft een kindje op zowel de
kinderopvang als op school. Met haar input hopen we het organiseren van evenementen
beter te verbinden en te organiseren.
BERICHT UIT DE MR, OPVOLGING MARIEKE BRENNINKMEIJER:

De oproep voor nieuwe leden in de MR vanwege het vertrek van Marieke Brenninkmeijer
heeft voor twee nieuwe leden gezorgd, Willemien Meijer, moeder van Annely en Lynde en
Anouk Mulder, moeder van Yara en Zyan. Zij zullen in maart de eerste keer deelnemen aan
een vergadering.
Ook heeft Margrit Hofstede, moeder van Doede, Teun en Lieke, heeft zich aangemeld om bij
een wisseling van MR leden in de zomer het stokje over te nemen!
We zijn blij met zo’n actieve en betrokken oudergeleding!
T
SCHOOLVERPLEEGKUNDIGE (GGD)

Heb je vragen of twijfels over de gezondheid, opvoeding en ontwikkeling van
je kind, dan kun je mij bellen, appen of mailen:
gerda.jokshorst@ggd.groningen.nl tel.nr 06-51330727

Elk kind heeft het recht om gezond en veilig groot te worden. De
jeugdgezondheidszorg (JGZ) heeft daarin een belangrijke taak. In de provincie
Groningen wordt de JGZ uitgevoerd door de GGD Groningen.
Tot je kind vier jaar is, kom je voor de JGZ naar het Consultatiebureau. Tijdens de jaren
daaropvolgend, op de basisschool, kun je voor de JGZ terecht bij het schoolteam van
de GGD. In het schoolteam zit een logopedist, doktersassistente ( voor de
screeningen van de 5-jarigen en de kinderen groep 7) de jeugdarts en de
jeugdverpleegkundige.
Als jeugdverpleegkundige ben ik de contactpersoon vanuit de zorg voor de school.
Mijn naam is Gerda Jokshorst.
Concreet gaan de vragen over onderwerpen zoals: zindelijkheid, slaapproblemen,
eetgewoonten, over-en ondergewicht, gedrag (boosheid, teruggetrokken gedrag),
kinderen van gescheiden ouders, angsten, onzekerheid, seksuele ontwikkeling etc.
Hierbij werken we nauw samen met het schoolteam. altijd in samenspraak met de
ouders)
Bel vooral bij twijfels, ik werk laagdrempelig! Je hebt geen verplichtingen. Ik kan je
gemakkelijk van advies voorzien en mocht er toch meer aan de hand zijn dan weet ik
vaak wel een adres waar je kind goed geholpen kan worden.
BERICHTEN KINDH:

Vanaf 17 Februari werkt er een stagiaire mee op de donderdag en vrijdag. Haar
naam is Roshantely, ze is 20 jaar en komt uit Kantens. Ze doet de opleiding zorg op
het Alfa college.

En ook dit jaar doet KindH mee aan ‘NL doet’! Dit zal plaats vinden op 12 maart 2022.
We zijn deze dag opzoek naar een handige papa, mama, opa, oma ect..
We gaan onder andere:
-

Die 2 kastjes in elkaar kunnen zetten en een plank achter de commode
maken.
3 palen bij de zandbak plaatsen waar onze schaduwdoek aan kan.
ons huisje even aan de binnenzijde netjes willen maken en bijwerken met verf.
Lunch willen voorbereiden.
Moestuin maken, zodat we samen met de kinderen weer verse groentes en
fruit kunnen kweken.

We hebben vanaf 10:00 verse koffie/thee met wat lekkers er bij, rond 12:00 wordt er
een lunch verzorgd en rond 14:00/15:00 verwachten we alles klaar te hebben.
Er komt een inschrijf formulier te hangen op het bord naast de deur waar jullie je in
kunnen schrijven.

IDEEËN VOOR DE VOORJAARSVAKANTIE!

BELANGRIJKE DATA:
:
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

Donderdag 19 mei 2022 (onder voorbehoud)

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

