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Belangrijke data: 

 

5 juni   juf Danitsja (was) jarig       

25 juni  juf Ilona jarig 
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De afgelopen periode  

 

Er ligt een moeilijke periode achter ons, een periode die we aan het begin van het schooljaar 

nooit hadden zien aankomen. Het schooljaar werd abrupt afgebroken, er werd een groot 

beroep gedaan op de flexibiliteit en inventiviteit van ouders, collega’s en de kinderen.  

Met elkaar hebben we ons uiterste best gedaan het onderwijs op afstand én het 

onderwijs in de klas zo goed mogelijk vorm te geven.   

Daar mogen we trots op zijn! 

Het is ons gelukt om snel te schakelen zodra de nieuwe protocollen bekend 

werden. De ouders hebben de nieuwe regels en afspraken steeds fantastisch 

opgepakt en nageleefd; alle lof! 

Nu rest ons vijf weken tot de zomervakantie. We zijn blij dat we alle kinderen weer in onze 

klassen mogen verwelkomen. Niets mooiers dan dat!  

We zullen alert zijn op de hygiëne, we houden de richtlijnen ook nauwgezet in de gaten. 

Nogmaals dank voor uw inzet, het vertrouwen, de positieve feedback, de complimenten! 

Het vijf-gelijke-dagenmodel kan voor de jongste kinderen een behoorlijke belasting zijn.  

De vierjarigen zijn nog niet leerplichtig en de vijfjarigen hebben ook nog enig respijt. Dit 

betekent dat u uw zoon of dochter op woensdag en vrijdag om 12 uur zou kunnen ophalen. 

Indien u hiervan gebruik wilt maken, wilt u dit dan tijdig kenbaar maken via  

klinket@primas-scholengroep.nl?  

De TSO 

De tussenschoolse opvang is komen te vervallen. Zojuist is er contact geweest met Murlen 

over de stand van zaken rondom de tussen de middag opvang tot aan de zomervakantie. Er 

waren veel vragen van ouders bij Murlen terecht gekomen over het betalen van facturen 

e.d. Murlen heeft alle kinderen afgemeld voor de TSO en uit het systeem gehaald tot aan de 

zomervakantie. Er zullen geen facturen betaald moeten worden.  

Martien le Clercq 
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Kalender schooljaar 2020 - 2021 

 

De kalender met de verjaardagen, vakanties en activiteiten voor het 

komende schooljaar kunt u via deze link downloaden. Indien u liever 

een papieren versie ontvangt, wilt u dit dan per mail aangeven? 

Alle activiteiten die in de online kalender worden genoemd, kunt u 

ook terugvinden op de agenda van onze website. Het is ook mogelijk 

om alle toekomstige activiteiten te downloaden, om deze vervolgens 

te importeren in uw digitale agenda. 

Formatie 

 

De formatie was dit jaar een grote puzzel. Omdat er sprake is van nieuwe werktijdfactoren 

vanwege het vijf-gelijke-dagen model moest alles goed bekeken en berekend worden.  

Even weken Oneven weken 

Groep 1 Juf Laura 
Ma, di, woe 
Juf Esther 
Do, vrij 

Groep 1 Juf Laura 
Ma, di, woe, vrij 
Juf Esther 
Do 

Groep 2 Juf Elselina 
Ma, di, do 
Juf Ellize 
Woe, vrij 

Groep 2 Juf Elselina 
Ma, di, woe, do 
Juf Ellize 
Vrij 

Groep 3 Juf Frederique 
Ma t/m vrij 
Juf Andrea  
Ma 

Groep 3 Juf Frederique 
Ma t/m vrij 
Juf Andrea  
Ma 

Groep 4 Juf Sanne 
ma, di, do, vrij 
Juf Elselina 
Woe 

Groep 4 Juf Sanne 
Ma, di, do, vrij 
Juf Amanda  
Woe 

Groep 5 Juf Annette 
ma, di 
Juf Wendy 
Woe, do, vrij 

Groep 5 Juf Annette 
ma, di 
Juf Wendy 
Woe, do, vrij 

Groep 6 Juf Ilona 
Ma, di, woe, do 
Juf Andrea 
Vrij 

Groep 6 Juf Ilona 
Ma, di, woe, do 
Juf Andrea 
Vrij 

Groep 7 / 8 Juf Danitsja 
Di, woe, vrijdag  
Meester Martien 
Ma, do 
Juf Ilse 
Ma, di 

Groep 7 / 8 Juf Danitsja 
Di, woe, vrijdag  
Meester Martien 
Ma, do 
Juf Ilse 
Ma, di 

https://www.cbsklinket.nl/wp-content/uploads/2020/06/Kalender-Primas-scholengroep-2020-2021-ouders.docx
https://www.cbsklinket.nl/agenda/
https://www.cbsklinket.nl/agenda/?ical=1&tribe_display=month


 

In dit overzicht ziet u een nieuwe collega: juf Frederique 

van Amersfoort. We zijn heel blij juf Frederique te 

mogen ontvangen in groep 3. Juf Frederique heeft 

jarenlang met veel plezier gewerkt op de Bergpadschool 

in Grijpskerke. We wensen haar heel veel plezier toe op 

’t Klinket. Op de maandagen is juf Andrea extra in deze 

groep aanwezig.  

 

Juf Ilona gaat een studie volgen: ‘master Educational 

Needs’. Deze studie vindt in de avonduren plaats. Juf 

Ilona heeft recht op een studiedag, dit is de vrijdag 

geworden.  

We wensen Ilona heel veel plezier en succes met 

deze studie! 

 

Volgend schooljaar mogen wij ons rijk rekenen met zeven stagiaires; 

vier van de PABO, twee van Scalda en één stagiaire van De Sprienke in 

Goes.  

Ilse Koole zal haar LIO stage (Leraar In Opleiding) gaan lopen in groep 

7 / 8. Dit onder de verantwoordelijkheid van juf Danitsja en meester 

Martien 

 

In dit overzicht mist juf Carolien Schrijver. Zoals u weet 

is zij langdurig ziek. Het is een heel lang en een heel 

zwaar traject. Het valt ons als collega’s ook zwaar om 

haar niet fysiek tot steun te kunnen zijn middels 

bezoekjes. Het kan en mag in deze tijd gewoonweg niet.  

Juf Carolien geniet van alle kaarten en tekeningen. Wilt 

u of uw zoon / dochter een kaartje sturen, dan kan dit 

naar het volgende adres:  

Carolien Schrijver 

Boterbloemstraat 1 

4341 KB Arnemuiden  

 



Juf Conny gaat in het nieuwe schooljaar werken op CBS 

Onderdak in Biggekerke. Helemaal weg is ze niet: eens in de 

veertien dagen verzorgt ze op de woensdag lessen muziek 

en dans. Ook zal ze lessen ‘aandachtstraining’ verzorgen. 

Ook al is juf Conny niet helemaal weg, we willen haar toch 

bedanken voor alles wat ze voor onze school heeft gedaan. 

Een enorme creatieve, muzikale duizendpoot! 

 

Juf Amanda zal juf Jacqueline ondersteunen in het bieden van zorg aan verschillende 

leerlingen.   

Juf Esther zal naast haar werkzaamheden in groep 1 de plusklas weer gaan opstarten. We 

vinden het heel fijn om juf Esther weer in ons midden te hebben! 

Juf Marit en juf Shannon zullen ondersteuning geven aan kinderen met een extra zorgvraag 
en eventueel invulling geven aan toegekende arrangementen. 

Juf Jacqueline is onze Intern Begeleider en zal zorg dragen voor de invulling van de 
toegekende arrangementen.  

Meester Louis zal ook dit jaar geen groep hebben. Het komende schooljaar zal hij zijn taken 
als bovenschools ICT-coördinator verder uitbreiden. Er staan veel veranderingen op de 
planning binnen Primas-scholengroep. Zijn ondersteuning en kennis kan hierbij heel goed 
ingezet worden. Louis blijft betrokken bij ’t Klinket. Op verschillende dagdelen zal hij Martien 
ondersteunen bij directietaken. 

Juf Bo zal ook dit jaar de lessen beeldende vorming verzorgen voor de kinderen uit de 
groepen 5 t/m 8. 

Groep 1 en groep 2 

 

Gezien de Corona crisis en daardoor het beperkte 

onderwijsaanbod hebben wij ervoor gekozen om de 

kinderen die na 1 november 2015 geboren zijn niet te laten 

doorstromen naar groep 2.  

Als school staan wij voor tenminste 2 jaren 

kleuteronderwijs. 

Als school hebben wij duidelijke afspraken over de 

overgang van groep 1 naar groep 2. Zie hiervoor onze 

schoolgids pagina 11 en 12.  

 

 

https://www.cbsklinket.nl/wp-content/uploads/2020/02/schoolgids-klinket-v022020.pdf


Vijf gelijke dagenmodel 

 

In het nieuwe schooljaar gaan we volledig over op het vijf-gelijke-dagenmodel. 

Door de corona crisis hebben we in deze periode al kunnen wennen aan dit nieuwe model. 

Wat gaat goed, wat kan beter? Mocht u tips hebben, wilt u deze dan mailen aan  

Martien le Clercq? klinket@primas-scholengroep.nl  

De leerkrachten zijn momenteel bezig om de roosters aan te passen aan het nieuwe 

schooltijdenmodel. In een volgende nieuwsbrief zullen wij u hierover uitgebreider berichten.  

Doordat we het vijf-gelijke-dagenmodel tot aan de 

zomervakantie aanhouden komt de TSO van de 

Maneblussertjes te vervallen. Het was fijn 

samenwerken met de collega’s van de 

Maneblussertjes. 

Ook een woord van dank voor Marina Wondergem. 

Als vrijwilliger stond zij keer op keer klaar. Dank 

voor jouw inzet!  

Ouderbijdrage 

 

Eerder is gecommuniceerd dat de vrijwillige ouderbijdrage mogelijk verhoogd gaat worden 

om het lunchen met de kinderen goed te kunnen organiseren. Omdat wij de laatste weken al 

gedraaid hebben volgens het vijf-gelijke-dagenmodel hebben we meer zicht gekregen op het 

reilen en zeilen hiervan. Dit loopt goed en we zien dan ook geen noodzaak om een forse 

verhoging door te voeren. De bijdrage zal volgend schooljaar met slechts €2,50 verhoogd 

worden naar €35,- per kind. De MR heeft hiermee ingestemd. 

 

Schoolvakanties en studiedagen  

 

Vakanties en studiedagen schooljaar 2020 - 2021 

Herfstvakantie   19/10 – 23/10  
Kerst     21/12 – 01/01  
Voorjaar    15/02 – 19/02  
Pasen     05/04 – 06/04  
Meivakantie    26/04 - 07/05  
Hemelvaartsdag   13/05 - 14/05  
Pinksteren    24/05 - 25/05  
Zomer     26/07 – 03/09  
Dag van de Leraar   05-10-2020  

 

Studiedagen:   10-11-2020 
    03-02-2021 
    04-06-2021 
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