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Deze informatiefolder 

U ontvangt deze informatiefolder, omdat wij u zo snel mogelijk op de hoogte willen stellen van 

belangrijke data waar u rekening mee kunt houden. Daarnaast bevat deze informatiefolder 

gegevens over de inzet van het personeel en hoe u ons het beste kunt bereiken. Wij hopen u 
hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Voor vragen kunt u altijd op school terecht. 

 

Schoolleiding/Intern Begeleider 

Aris Fickweiler : directeur- bestuurder PO 
Anne Praktiek   : directeur 

Tineke Schaafsma : intern begeleider 

 

Groepsleerkrachten 

Edwine Zanen             : groep 1 en 2 maandag t/m donderdag 

Renee Doornbusch      : groep 2 en 3 op vrijdagochtend 

: ambulant op maandag en donderdag 

Cindy Bol : groep 3 en 4 op maandag t/m donderdag 
Linda Buikema : groep 5 en 6 op maandag, dinsdag en 

  vrijdag 

Rik Bruintjes : groep 5 en 6 op woensdag en donderdag  

Mariska Franken  : groep 7 en 8 op maandag, dinsdag, 
  donderdag en vrijdag 

Tamara Elswijk  : Onderwijsassistente vrijdagochtend 

Renie Buikema : groep 7 en 8 op de woensdag 

: RT op donderdagochtend 
: groep 4 op vrijdagochtendochtend 

Tijdens de afwezigheid van Renie wordt 

ze op de woensdagen vervangen door 

en op de vrijdagen door  

 

: Anne-Wil Middel 

: Rick Groenewold 
 

Vakleerkrachten 

Gymnastiek   : Fabian Jonker 

GVO   : Rodger Knez 
HVO : Kristien Verwijck 

                      

Spreektijden 

Anne Praktiek is in principe aanwezig op maandag (de hele dag), woensdag-, donderdag- en 
vrijdagochtend of middag. U kunt altijd bij haar binnenlopen of haar telefonisch benaderen. 

 

De leerkrachten zijn in principe elke dag na schooltijd bereikbaar. Als een gesprek enige tijd in 

beslag neemt, stellen wij het op prijs als u een afspraak maakt. Dan kan de leerkracht voldoende 
tijd inplannen.  

 

Zolang de corona-maatregelen van kracht zijn, proberen we contacten met ouders zoveel mogelijk 

telefonisch of via digitale weg te laten lopen. 

 
Oudergesprekken 

Oudergesprekken begin schooljaar : op uitnodiging door de leerkrachten 

Rapportgesprekken groep 3 t/m 8 

Oudergesprekken groep 1 en 2 

Rapportgesprekken groep1 t/m 8  

: week 7 (15 t/m 19 februari 2021) 

; week 7 (15 t/m 19 februari 2021) 

: Week 26 (28 juni t/m 2 juli 2021) 
  

De vrijdag voor de rapportgesprekken krijgen de leerlingen de rapporten mee naar huis.  

  

http://www.obsklinkenborg.nl/


 

Schooltijden 

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag : 8.30 – 14.30 uur. 
Woensdag ; 8.30 – 12.30 uur. 
Vrijdag : groep 1 vrij. 

Vrijdagmiddag  : groep 1 t/m 4 vrij (vanaf 11.45 uur). 

 

Gymnastiektijden 

Maandag (door meester Fabian Jonker:  

12.15 – 13.00 uur: groep 3/4 

13.00 – 13.45 uur: groep 7/8 
13.45 - 14.30 uur: groep 5/6  

 

Vanaf 1 september zal meester Fabian ook op de donderdag de gymlessen verzorgen voor alle 

groepen. 
Het rooster ziet er als volgt uit: 

11.15-12.00 uur : groep 1/2 

12.15-13.00 uur : groep 3/4  

13.00-13.45 uur : groep 5/6 
13.45-14.30 uur : groep 7/8 

 

Voor de gym graag gymkleding en gymschoenen met stroeve (witte) zolen meenemen. 

Kinderen met lang haar graag een elastiekje meegeven voor het opbinden van het haar tijdens de 
gymlessen. 

 

Informatie/inloopavond 

De informatie/inloopavond zoals we die andere jaren altijd organiseren, komt dit jaar (i.v.m. 
Corona) te vervallen. Binnenkort krijgt u een uitnodiging voor een gesprek met de leerkracht van 

uw kind(-eren) 

 

Vakanties en vrije dagen 

Herfstvakantie : maandag 12 - vrijdag 16 oktober  

Kerstvakantie  : maandag 21 december – vrijdag 1 januari 

Voorjaarsvakantie : maandag 22 februari – vrijdag 26 februari 

Goede vrijdag  : vrijdag 2 april  
Paasmaandag  : maandag 5 april  

Meivakantie  : maandag 26 april t/m vrijdag 7 mei 

Hemelvaart  : Donderdag 13 en vrijdag 14 mei 

Pinksteren  : Maandag 24 mei 
Zomervakantie : Start maandag 12 juli 

 

Margedagen 

Op margedagen wordt er gewerkt aan scholing en ontwikkeling van allerlei zaken die voor onze 
school van belang zijn. Op deze dagen zijn alle kinderen vrij: 

 

- Maandag 5 oktober 

- Maandag 15 februari 
- Woensdag 12 mei (Lauwers en Eems breed) 

- Woensdag 23 juni 

 

Belangrijke data 

 
Maandag 17 augustus : eerste schooldag 

Woensdag 26 – 28 augustus 

Woensdag 30 september – vrijdag 9 oktober 

: kamp groep 7 en 8 
: kinderboekenweek 

Woensdag 5 oktober: : margedag alle leerlingen vrij 
Woensdag 4 november 

Woensdag 11 november 

: schoolontbijt 

: Sint Maarten 

Donderdag 17 december 

Woensdag 20 januari 
Vrijdag 29 januari 

: kerstviering 

: voorleesontbijt 
: lijnbaltoernooi groep 5 en 6 

Vrijdag 12 februari : rapporten mee (vanaf groep 3 t/m 8) 

Maandag 15 februari : margedag, alle leerlingen vrij 

Dinsdag 16 – donderdag 18februari : rapportgesprekken (groep 3 t/m 8) 
Dinsdag 16 – donderdag 13 februari 

Vrijdag 19 maart 

Maandag 22 - vrijdag 26 maart 

Woensdag 10 maart 

: Oudergesprekken (groep 1 en 2) 

: Pannenkoeken dag 

: Projectweek 

: sportdag groep 3 en 4 
Dinsdag 20 – donderdag 22 april 

Vrijdag 23 april 

: Centrale Eindtoets groep 8 

: Koningsspelen 

Dinsdag 11 mei : schoolreis groep 1 t/m 6 



Woensdag 12 mei 

Maandag 14 juni 

Woensdag 23 juni 

: margedag, alle leerlingen vrij 

: triatlon 

: margedag, alle leerlingen zijn vrij 
Vrijdag 25 juni : rapport mee 

Maandag 28 juni – donderdag 1 juli : oudergesprekken (op verzoek) 

Woensdag 7 juli : afscheid groep 7/8 

Vrijdag 9 juli : laatste schooldag 
 

             

            

     


