
 
 
 

 
 

 

Januari 2020 

di 28 Nieuwsbrief 

do 30 Stakingsdag, 
de school = gesloten 

vr 31 Stakingsdag,  
de school = gesloten 

Februari 2020 

wo 5 Studiedag alle kinderen vrij 

di 11 Nieuwsbrief 
19.00 uur Medezeggenschapsraad 

vr 14 1e Rapport 

ma 17 In deze week zijn de 
rapportgesprekken groep 1 -groep 7 

za 22 t/m zondag 1 maart 
Voorjaarsvakantie 

Een speciaal welkom voor:  
Liejèn, die op onze school begonnen is. Wij wensen 
je een fijne tijd op Het Klinket. 

 
Op 30 en 31 januari a.s. 
wordt er gestaakt in het 
onderwijs. Onze school 
doet daaraan mee en de 
school is dan gesloten. 
 

 

 

Studiedag 
Op 5 februari heeft ons team een studiedag. Alle 
kinderen zijn deze woensdag vrij! 

 
 

 
HIEP HIEP HOERA  
voor onze jarigen! 

Datum Naam Leeftijd 

29/1 Lieke 8 

31/1 Anastasia 12 

2/2 Lars 12 

3/2 Dominik 11 

4/2 Bradley 10 

4/2 Jip 11 

10/2 Elena 6 

 
Wij wensen jullie een fijne dag  



 
 
 
 

Rapport en tienminutengesprekken 

1e rapport 
Op vrijdag 14 februari ontvangen de groepen 3 tot en met 8 hun eerste rapport.  
 
10 minutengesprekken 
In de week van maandag 17 februari worden er 10 minutengesprekken gehouden 
voor de groepen 1 tot en met 7.  
 
U kunt weer via Mijn Schoolinfo inschrijven voor deze gesprekken.  
Dat kan vanaf woensdag 5 februari Wanneer die mogelijkheid open staat krijgt u 
daarvan automatisch bericht. Wanneer u niet zelf inschrijft krijgt u van de juf of 
meester een datum en tijd toegewezen. 

 
 
 
Wanneer u het fijn vindt wanneer uw zoon/dochter bij het gesprek aanwezig is, willen wij 
u vragen om dat bij uw intekening voor het 10 minutengesprek te vermelden. 
 
 
 

 

Nieuws uit de directiekamer 

 
 
Uw steun voor de staking? 
 
Om het kabinet aan te sporen 
structureel te investeren in 
zowel het primair als 
voortgezet onderwijs, heeft het 
tijdschrift Ouders van Nu een 
petitie online gezet. De petitie 

wordt op 30 januari, de eerste dag van de tweedaagse 
onderwijsstaking, aan het kabinet aangeboden.  

Volgens Ouders van Nu maken ouders zich steeds meer zorgen 
over de kwaliteit van het onderwijs. Dit komt onder meer doordat 
klassen vanwege het lerarentekort naar huis gestuurd worden, 
steeds meer scholen een vierdaagse lesweek overwegen en doordat er regelmatig onbevoegde docenten voor de 
klas staan. 
  
De ouders hebben hiervoor de campagne en petitie ‘Goed onderwijs: ik teken ervoor’ gestart. 

https://www.onderwijsland.com/7/nieuws/2475/ouders-van-nu-starten-petitie-voor-structurele-onderwijsinvesteringen.html 

Vandaag kunt u uw steun nog betuigen door deze petitie te ondertekenen!  

https://www.oudersvannu.nl/commercieel/onderwijspetitie/
https://www.onderwijsland.com/7/nieuws/2475/ouders-van-nu-starten-petitie-voor-structurele-onderwijsinvesteringen.html


 
 
 
Leerlingenraad evalueert Sint en Kerst 

Wij vinden het erg belangrijk dat kinderen meedenken over wat zij leuk of 
minder leuk vinden op school. Dan is het fijn om een  leerlingenraad te 
hebben. Wij hebben gevraagd om feedback te geven op de verschillende 
activiteiten die in december hebben plaatsgevonden.  
 
Over alle Sinterklaasactiviteiten was men vol lof. Pietengym, aankomst 
van Sinterklaas, de schatkamer, de groepsbezoeken van de Sint… Het 
was allemaal even leuk! 

 
Ook de kerstviering werd beoordeeld. Het was een gezellig samenkomen in een sfeervol aangeklede speelzaal.  
 
Door een aantal kinderen werden ook een paar kritiekpuntjes geuit.  De meningen waren hier dus niet eensluidend. 

- Het koor was superleuk en gezellig, 
maar het eerste blok was te lang 
waardoor het diner pas ¨laat¨ begon. 

- Sommigen vonden het leuk dat de tafels 
gemengd (verschillende klassen)  waren 
ingedeeld, anderen hadden liever alleen 
met klasgenoten gezeten. 

- Toneelstuk was leuk 
- Het eten kan beter helemaal per kind 

worden uitgeserveerd en niet de schaal 
op tafel worden gezet. 
(Dit was met name bij de eerste gang.  
Bij veel tafels hebben daarna de 
volwassenen het eten verdeeld.) 

 
Wij willen de leerlingenraad bedanken voor hun commentaren en zullen deze meenemen in onze eigen evaluatie. 

 
 

Mijn Schoolinfo 
Het team van 
Mijnschoolinfo is 
volop bezig 
geweest met 
aanpassingen van 
het platform voor 
de mobiele telefoon.  
De grootste veranderingen hebben 
plaatsgevonden in de notificaties. In deze 
nieuwsbrief leest u over de manier 
waarop de notificaties werken, welke 
wijzigingen er nog meer zijn doorgevoerd 
en welke verbeteringen nog volgen... 
 
Mijnschoolinfo wordt door onze eind- 
gebruikers op verschillende apparaten 
gebruikt:  
Mobiele telefoon 
Computer/desktop  
Tablet 

Omdat deze apparaten afzonderlijk van elkaar notificaties kunnen ontvangen, heeft Mijnschoolinfo dit 
meegenomen in de ontwikkeling van deze nieuwe functionaliteit. Met de nieuwe versie krijgen alle gebruikers de 
mogelijkheid om per apparaat aan te geven of ze daarop notificaties willen ontvangen. Als gebruikers deze via de 
mobiele app willen ontvangen, maar liever niet op hun computer dan kunnen ze dit eenvoudig instellen.  
 
In de bijlage bij deze nieuwsbrief ontvangt u ook een nieuwsbrief van Mijn Schoolinfo  met meer informatie  


