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Info augustus en september 2020 

 

CBS ’t Klinket  
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4371 BX Koudekerke  
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Belangrijke data 
 

25 september - Meester Martien is jarig 

30 september - start Kinderboekenweek 

5 oktober - Dag van de Leraar (kinderen vrij) 
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Hoera! 
 

Juf Danitsja is zwanger, zij en haar man verwachten eind januari hun 

derde kindje. We zijn heel blij voor haar en wensen haar een voorspoedige  

zwangerschap. 

 

Een nieuw schooljaar 
 

De meesters en juffen van CBS ’t Klinket heten de 

kinderen én de ouders van harte welkom in dit nieuwe 

schooljaar. We hopen dat jullie een fijne zomervakantie 

hebben gehad en dat jullie lekker uitgerust zijn.  

Het zal wel weer even wennen zijn; vroeg uit bed, een 

nieuwe meester of juf en voor sommige kinderen zelfs 

een nieuwe school.  

We gaan er weer een mooi jaar van maken! 

Helaas zal dit ook een jaar zijn waarbij we nog steeds te maken hebben met het Coronavirus.  

Wat dit betekent voor de kinderen én voor de ouders leest u in de volgende paragraaf. 

Het coronavirus  
 

Wij volgen de richtlijnen van het RIVM en de PO raad. Deze richtlijnen zijn omschreven in een 

protocol. De meest recente versie vindt u hier. 

In de praktijk zijn dit de belangrijkste aandachtspunten: 

• Alle kinderen worden tussen 08.20 en 08.30 op school 

verwacht. Er wordt tussen 08.15 en 08.30 niet meer op 

het voor- of achterplein gespeeld. De kinderen komen 

gelijk de school binnen, hangen hun tas en jas aan de 

kapstok en lezen een boek of tekenen aan hun eigen 

tafeltje. Voor de groepen 1 en 2 geldt dit niet. Zij worden 

door juf Marit en Shannon a.s. maandag opgehaald.  

• De ouders van de kinderen die voor de allereerste keer (de vierjarigen van groep 1) naar 

school komen mogen met uitzondering de eerste dag mee het gebouw in. De ouders hebben 

hierover reeds een mail ontvangen.  

Let wel: 1 ouder per kind en mag geen sprake zijn van gezondheidsklachten, u bent recent 

niet in een risicogebied geweest en u bent niet in contact geweest met iemand die mogelijk 

besmet is. 

• Alle fietsen mogen weer in de fietsenstaling van school worden geplaatst. Kinderen die 

binnen de kern van Koudekerke wonen (Duinstraat, Middelburgsestraat, Beatrixlaan) worden 

geacht lopend naar school te komen.  

• Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.  

https://po.lesopafstand.nl/app/uploads/Protocol-volledig-openen-basisonderwijs.pdf
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• Tussen alle volwassenen moet onderling 1,5 meter afstand bewaard worden.  

• De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen.  

• Onlangs heeft er overleg plaatsgevonden tussen de GGD, Zorgzaam, ADRZ, Voortgezet 

Onderwijs en Primair Onderwijs uit onze regio. Hieruit komt als advies naar voren dat ouders 

niet in de school toegelaten worden bij het halen en brengen van de kinderen. Dit blijft 

onveranderd zo. Afspraken met ouders worden bij voorkeur na schooltijd gehouden.  

Deze afspraken kunnen, met het strikt toepassen van triage, in de school plaatsvinden.  

Volwassenen houden te allen tijde 1,5 m afstand tot elkaar en passen strikt de 

hygiënevoorschriften toe. 

Wilt u de leerkracht iets meedelen, dan kan dit voor schooltijd per telefoon (0118556126), 

via Parro of per mail. Alle mailadressen kunt u vinden op onze website (link). Wilt u de 

leerkracht na schooltijd spreken, dan kan dit op afspraak. Wij hopen op uw medewerking en 

begrip.  

• De kinderen van groep 1, 2 en 3 kunnen na schooltijd op het achterplein worden opgehaald. 

We vragen al langere tijd of de ouders niet massaal in De Schoolstraat willen wachten. 

Wanneer u op het achterplein komt staan, er is ruimte genoeg, kunnen we zorgen voor een 

goede onderlinge spreiding, en voorkomen we een drukte piek in De Schoolstraat.  

Op het plein zijn rode lijnen aangebracht. U wordt vriendelijk verzocht om achter deze lijnen 

te blijven. In de straat hebben we rode kruizen aangebracht om te voorkomen dat ouders op 

de straat blijven wachten. 

• Momenteel is er veel te doen over de ventilatie van de scholen. Dit wordt nader onderzocht 

en er zullen mogelijk aanpassingen worden gedaan. Gelukkig hebben wij net alle ramen 

vervangen en kunnen we vier ramen per lokaal openen. Er zal voor schooltijd en in de pauzes 

geventileerd worden. 

• Klachten? Zie voor de thuisblijfregels pagina 6 van het protocol 

(https://po.lesopafstand.nl/app/uploads/Protocol-volledig-openen-basisonderwijs.pdf) 

• Trakteren? Dat kan en dat mag! Helaas zijn ouders hierbij nog niet toegelaten. U kunt met de 

leerkracht van uw zoon of dochter afspraken maken over het afleveren van de traktatie. 

 

Vijf-gelijke-dagen model 
 

Door de bijzondere situatie rondom Corona hebben we drie maanden lang kunnen oefenen met het 

vijf-gelijke-dagen model. Met ingang van dit schooljaar gaan we definitief over.  

 

De kinderen nemen eten en drinken mee naar school:  

* een gezond tussendoortje + drinken voor de ochtend pauze 

* een verantwoorde lunch + drinken voor de middagpauze.  

 

Op warme dagen doet u er goed aan om een koelelement in de tas te stoppen.  

In april 2020 is er een uitgebreide mail gestuurd naar de ouders m.b.t. het vijf-gelijke-dagen model, 

inclusief een aanvulling van KOW. Deze informatie kunt u teruglezen via onze website: 

https://www.cbsklinket.nl/info/ (Info april 2020). 

 

https://www.cbsklinket.nl/team/
https://po.lesopafstand.nl/app/uploads/Protocol-volledig-openen-basisonderwijs.pdf
https://www.cbsklinket.nl/info/
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AVG wet 
 

U hebt destijds middels het formulier 

‘Toestemming gebruik beeldmateriaal’ uw keuze 

kenbaar gemaakt voor wat betreft het gebruik van 

beeldmateriaal van uw kind(eren). Mocht u uw 

keuze in willen zien en/of willen wijzigen dan is dit 

uiteraard mogelijk. Neem in dit geval contact op 

met meester Louis via lreijnhoudt@primas-

scholengroep.nl. Als er vanuit uw kant geen 

wijzigingen zijn dan gaan we er vanuit dat uw 

eerder gegeven toestemming ook weer geldt voor 

dit nieuwe schooljaar. 

Daarnaast willen we u met klem vragen om uw voorkeuren ook via Parro door te geven. Op deze 

manier heeft elke leerkracht digitaal een overzicht van uw voorkeur en wordt de kans op fouten een 

stuk kleiner. Hoe dit u dit? Ga naar het vierde tabblad ‘instellingen’. Tik op Privacy-voorkeuren. Geef 

per kind aan wat de voorkeuren zijn, via het potlood achter uw zoon/dochter. 

 

 

Gelukkig nieuwjaar! 
 

Al enkele jaren organiseren we een ‘Gelukkig Nieuwjaar’,  een inloopavond voor de groepen 1 t/m 8. 

U kon samen met uw kind(eren) in de groep van uw kin(eren) kijken, er stonden tafelgroepjes klaar 

met informatie over de groep.  

Door de Coronacrisis kan ook deze activiteit niet doorgaan.  

Op maandag 14 september ontvangt u een informatiepakket met handige informatie per groep.  

Vindt u het fijn om alsnog in gesprek te gaan met de leerkracht over het aanstaande leerjaar, dan 

bent u in deze week, door het maken van een afspraak, van harte welkom.  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

mailto:lreijnhoudt@primas-scholengroep.nl
mailto:lreijnhoudt@primas-scholengroep.nl
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Studiedag 
 

Op maandag 5 oktober vindt de ‘dag van de leraar’ plaats. Net als voorgaande 

jaren gebruiken alle Primas scholen deze dag als studiedag. Er is voor alle 

medewerkers een leerzaam programma opgesteld. 

Op maandag 5 oktober zijn alle kinderen vrij!  

Schoolkalender 
 

Op de website www.cbsklinket.nl vindt u onder het kopje 

‘school’ de schoolkalender voor het komende schooljaar. 

Deze kalender is volledig digitaal.  

Mocht u een papieren versie willen ontvangen dan kunt u 

dit aangeven via klinket@primas-scholengroep.nl. Wilt u 

een maandoverzicht van de activiteiten? Klik dan op 

‘agenda’ (https://www.cbsklinket.nl/agenda/) Ook het 

schoolplan voor de periode 2019 – 2023, het zorgplan én 

de schoolgids kunt u op onze website vinden.  

Deze staan vermeld onder het kopje ‘plannen’. 

 

Parro 
 

Voor het nieuwe schooljaar is het in sommige gevallen nodig om uw Parro account opnieuw te 

activeren, zodat we ook dit schooljaar weer actief gebruik kunnen maken van dit 

communicatieplatform. We willen u daarom vriendelijk vragen dit te doen. Als dit voor u van 

toepassing is dan bent u hiervoor inmiddels per mail uitgenodigd. In slechts enkele klikken is dit 

gebeurd!  

Daarnaast willen we u met klem vragen om uw privacyvoorkeuren m.b.t. gebruik beeldmateriaal 

via Parro door te geven. Op deze manier heeft elke leerkracht digitaal een overzicht van uw 

voorkeur en wordt de kans op fouten een stuk kleiner. Hoe dit u dit? Ga naar het vierde tabblad 

‘instellingen’. Tik op Privacy-voorkeuren. Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via het potlood 

achter uw zoon/dochter. 

Juf Carolien 
 

We missen juf Carolien enorm, juist nu bij het starten van het nieuwe schooljaar. In gedachten zijn 

we bij haar en weten….. zij ook bij ons! 

Ook in de komende tijd zullen we haar verwennen met kaarten, daar geniet ze intens van. Doet u 

mee? 

Carolien Schrijver, Boterbloemstraat 1, 4341 KB Arnemuiden  

www.cbsklinket.nl
klinket@primas-scholengroep.nl
https://www.cbsklinket.nl/agenda/


6 
 

Ouderbijdrage 
 

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage die wordt gebruikt om jaarlijks terugkomende (niet 
gesubsidieerde) vieringen en activiteiten op school te bekostigen.   
  
• De ouderbijdrage bedraagt €35,- per kind per schooljaar.  
• Komt uw kind na 1 januari bij ons op school, dan bedraagt deze bijdrage €17,50  
• Komt uw kind na 1 april bij ons op school, dan bedraagt deze bijdrage €10,-  
  
Van dit bedrag kunnen we (onder andere) de volgende kosten dekken: Sinterklaas, Kerst, Pasen, 
Kinderboekenweek, schoolvoetbal, Koningsspelen, natuurexcursies, KinderKunstweek, 
attenties leerkrachten/ouders/vrijwilligers en andere betrokkenen, etc.   
Wij willen nogmaals benadrukken dat de overheid niet bijdraagt in de genoemde kosten. Wij rekenen 
erop dat iedereen betaalt. Het zou jammer zijn als de genoemde activiteiten niet meer uitgevoerd 
kunnen worden.   

  

Wij verzoeken u vriendelijk (ook al stroomt uw kind later in het schooljaar in) het bedrag per kind 
voor vrijdag 28 augustus over te maken naar: NL 07 RABO 0349386072 t.n.v. CBS ’t Klinket. Wilt u bij 
de transactie vermelden om welk(e) kind(eren) het gaat en uit welke groep? Dank!   

  
Vriendelijke groet, 

Martien le Clercq 

 

VCK – de mini’s 

Na de zomervakantie willen we bij VCK gaan starten met het trainen van jongens en meisjes van 3 en 
4 jaar( de mini’s ). Het idee is om speelsgewijs wat met de bal met elkaar te kunnen doen, en 
natuurlijk dat de kinderen er plezier in hebben. Wie het leuk vindt om iets met een bal te doen, of 
het leuk vindt om in contact te komen met andere leeftijdgenootjes, geef je dan op. 

Voor ons is het ook een nieuwe ervaring , maar we kijken er naar uit. 

Heb je vragen of wil je meer info bel of mail gerust. 

Groetjes, 

Henk Kesteloo & Merijn Dek Mail : kest90@zeelandet.nl  / 
merijndek@hotmail.com  

Tel: 0683574996 / 0621479547 
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