
   Nieuwsbrief 

Februari 2022 

  

Continurooster 

Al een tijdje krijgen we vragen of er een continurooster gaat komen. Dit komt nog 

voort uit de periode dat het verplicht moest ivm corona (na de eerste lockdown). Er is 

toen besloten om dit niet door te zetten omdat we het belangrijk vinden dat er een 

duidelijk en gedegen proces gelopen gaat worden hiervoor. Inmiddels heeft de MR 

contact gelegd met een extern bureau (Penta Rho) wat dit proces gaat begeleiden. 

Penta Rho gaat onderzoeken welke wensen er zijn op het gebied van een 

(continu)rooster en of het ook daadwerkelijk tot uitvoering kan komen. Zij willen u 

hier graag over informeren en daarom zal er op 7 maart een webinar zijn om 19.30 

uur. U ziet hieronder de link, met een kort begeleidend schrijven. In dit webinar 

wordt u meegenomen in de mogelijkheden en onmogelijkheden en kunt u ook 

vragen stellen. Een week later zal er een raadpleging zijn. U ontvangt dan een 

digitale vragenlijst (opgesteld door Penta Rho) via school. U kunt daarin aangeven 

wat uw wensen zijn ten aanzien van een continurooster. Aan het einde van de maand 

zal er een rapportage zijn, waar vanuit gewerkt gaat worden. Daarvoor is een 

werkgroep nodig. Deze werkgroep zal bestaan uit twee ouders, twee leerkrachten en 

een directielid. Eén van de werkgroepleden dient in de MR te zitten. Dit om een 

snelle terugkoppeling naar de MR te kunnen doen. De MR moet per slot van 

rekening de instemming geven hiervoor. Als u plaats wil nemen in de werkgroep, dan 

kunt dit aangeven bij Manja: manja.lubberhuizen@pcpomiddenbrabant.nl of 

Hanneke: hanneke.vanderdoes@pcpomiddenbrabant.nl . De eerste bijeenkomst voor 

de werkgroep zal zijn op maandag 4 april om 16.00 uur. 

Link naar het webinar: 

https://penta-rho.webinargeek.com/andere-schooltijden-de-klankhof/join/bqczzumg 

Aanbeveling: ouders/verzorgers worden geadviseerd deel te nemen aan het webinar 

via een recente versie van Google Chrome (webbrowser). Deze webbrowser ondersteunt 

het webinar het best. Wanneer het Webinar start, worden de deelnemers gevraagd hun 
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voornaam in te voeren. De namen worden enkel gebruikt om inzichtelijk te maken wie 

welke vraag stelt in de chat. Er zijn geen opnamen van het Webinar beschikbaar. De 

ouderraadpleging (enquête) is zo opgesteld dat de informatie in hoofdlijnen terugkomt. 

Dank! 

Mijn laatste werkdagen op De Klankhof zijn een feit. Dit is de 

laatste nieuwsbrief van mijn hand…..uhm laptop. Na de 

carnavalsvakantie ga ik aan de slag als docent op het MBO en 

ga ik onderwijsassistenten opleiden. Ik wil iedereen bedanken 

voor de aardige woorden die gezegd zijn. Wat ik ga missen? 

De vrolijke gezichten, de huppelende kinderen, de 

goedemorgens op het plein, de reuring in school, de mooie 

mensen, het basisonderwijs, de samenwerking met de andere organisaties binnen 

Sonate. Ik heb hier een herinnering opgebouwd, wat ik met liefde meeneem. Ik wens 

mijn opvolgster: Hanneke van der Does veel plezier met deze mooie school.  

 

Versoepelingen onderwijs coronamaatregelen 

• Per vrijdag 25 februari vervalt de mondkapjesplicht. Hierdoor hoeven 

leerlingen van groep 6, 7, 8 en medewerkers ook op school geen mondkapje 

meer te dragen. Vanaf dat moment vervalt ook het advies om afstand te 

houden in het onderwijs. 

• De basisregels blijven gelden, ook in het onderwijs. Dat betekent handen 

wassen, hoesten en niezen in de elleboog, geen handen schudden, met 

klachten testen en thuisblijven na een positieve test. Daarnaast blijft het 

dringende advies om twee keer per week een preventieve zelftest te doen van 

kracht voor het onderwijspersoneel en leerlingen in de groepen 6, 7 en 8. 

• Ouders mogen weer in de school komen. Daarom worden er op 8 en 9 maart 

inloopmomenten georganiseerd. U bent welkom op één van de ochtenden 

van 8.30-9.00 uur. Uw kind kan dan de klas laten zien en het werk wat er 

gedaan wordt. Verder zal er 1x per maand een inloopmoment zijn in de 

groepen 1-2. U krijgt hiervan nog de data. Tevens zal er voor de hele school 

een inloopmoment (kijk in de klas) volgen in mei/juni.  

• De huidige ingangen blijven we gebruiken.  

• Klankk(hof)fie krijgt ook weer een doorstart. U hoort hiervan na de 

carnavalsvakantie. 

 

 



MR 

Wist je dat vanuit de MR: 

• we naar aanleiding van onze speerpunten gesproken hebben over de 

zichtbaarheid van de MR. Is deze voor jullie als ouder voldoende of zijn hier 

nog vragen en/of tips voor? 

• we gesproken hebben over de ARBO en RIE (risico inventarisatie plan) en de 

leerkrachten samen met de directie deze punten goed oppakken; 

• we de verkeerssituatie rondom de scholen en met name bij De Vincent 

besproken hebben. Wij willen, voor de veiligheid van de kinderen, iedereen 

vragen zich aan de geldende regels te houden en te bekijken of de auto echt 

noodzakelijk is; 

• het meubilair op de Vincent vernieuwd gaat worden en tevens de teamkamer 

en het leerplein een aanpassing krijgen voor de meivakantie.  

 

Belangrijke data 

25 feb – Verkleedfeest ; kinderen zijn ’s middags vrij  

26 feb – 6 maart – voorjaarsvakantie 

21 maart – GMR 

21 maart – week van de lentekriebels 

24 maart - nieuwsbrief 
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