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Belangrijke data 

 
6 januari    Eerste schooldag van het nieuwe jaar   

13 januari   Luizencontrole 

22 januari   MR  - bijeenkomst (locatie: De Kluft) 

25 januari, 1 februari  Schaaktoernooi 

LET OP! 29 januari  Verkleedfeest 

30 en 31 januari  Staking: De school is gesloten  

Week 3 - 7 februari  10-min. gesprekken (groep 1 - 7,       

    groep 8 volgt later) 

14 februari   Rapportfolio’s mee naar huis 

16 februari   Eerste dag voorjaarsvakantie 

 

 Verkleedfeest 

 

Team De Kluft wenst u een 
voorspoedig, gezond en leerzaam 2020! 

Alle drukke dagen met gezellige festiviteiten zijn weer achter 

de rug en we zijn weer fris aan een mooi nieuw jaar            

begonnen. Toch staat alweer een nieuw feestje voor de deur: 

het verkleedfeest! Dit jaar iets eerder dan anders gepland,  

namelijk op woensdag 29 januari. De kinderen hebben de   

volgende dag vrij in verband met een geplande staking, dus zij 

kunnen die dag lekker rustig bijkomen. Hoe ziet de dag eruit? 

Overdag: Verkleedfeest groepen 1-6 

De gehele dag staat in het teken van verkleden. We zijn benieuwd naar alle prachtige outfits van de 

kinderen en organiseren op deze dag allemaal gezellige activiteiten in de groepen. Groep 7 en 8    

komen overdag niet verkleed, zij vieren ‘s avonds feest. 

Avond: “Feestje” groepen 7 en 8 

Alle kinderen worden in hun verkleedoutfit verwacht om 18.30 uur. Het feestje zal duren tot 20.00 uur. 

Omdat we het belangrijk vinden dat ieder kind veilig thuiskomt vragen we u uw kind op te halen. Bent 

u niet in gelegenheid, dan kan uw zoon of dochter misschien met een andere leerling mee naar huis. 

Wij hebben er heel veel zin in!    



Staking 

Zoals u ongetwijfeld heeft gehoord gaat het basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs op 30 en 31    

januari wederom staken. Met deze staking roepen wij dit kabinet opnieuw op om structureel extra te 

investeren in het onderwijs, voor de toekomst van onze kinderen en de generaties die volgen.    

De keuze om over te gaan tot staking is echt geen gemakkelijke! We willen namelijk niet dat   

onze leerlingen en ouders de dupe worden. Maar we hebben het gevoel dat we niet anders kunnen 

om onze grote zorgen duidelijk te maken. Wij zijn van mening dat dit kabinet nu eindelijk haar          

verantwoordelijkheid moet nemen voor de kwaliteit van het onderwijs in Nederland.   

We kunnen niet meer garanderen dat er voor iedere klas een bevoegde leraar staat. Mede door het 

stijgend lerarentekort neemt het aantal kinderen per klas toe, worden klassen opgedeeld of zelfs naar 

huis gestuurd. Steeds vaker hebben kinderen geen vast en vertrouwd gezicht meer voor de klas staan. 

Gelukkig is dit momenteel bij ons op school niet het geval, maar als dit zo doorgaat betekent het straks 

ook op De Kluft dat we niet meer voor iedere klas een leraar kunnen vinden. Dit heeft grote gevolgen 

voor de kwaliteit van het onderwijs, ook voor uw kind. Het ontwikkelingsniveau van de Nederlandse 

leerlingen is al jaren aan het dalen, zo blijkt uit internationaal onderzoek. Wanneer wij nu niet         

doorpakken en structurele investeringen van dit kabinet opeisen, zullen de problemen alleen maar  

groter worden.    

Naar aanleiding van eerdere acties is er door dit kabinet een begin gemaakt met extra investeringen. 

Begrijp ons niet verkeerd, wij zijn erg blij met de toezeggingen van salarisverhoging die tot nu 

toe zijn gedaan. Maar het is helaas niet genoeg! Deze - grotendeels eenmalige - investering is    

onvoldoende voor het daadwerkelijk oplossen van de grote problemen in het onderwijs. Hiervoor zijn 

forse extra structurele investeringen nodig. Daarom willen wij staken voor onze leerlingen, 

(toekomstige) collega’s en ons onderwijs en blijven de deuren van De Kluft dicht op 30 en 31 januari. 

We vinden het enorm vervelend dat we 

gezinnen hiermee in de problemen 

brengen in verband met opvang. Toch 

hopen wij op uw begrip.  

Heeft u vragen over de staking? U kunt 

altijd bij een teamlid terecht voor      

informatie. 

Toetsweken 

Om de ontwikkelingen/ vorderingen van onze leerlingen goed bij te kunnen houden, maken we       

gebruik van het CITO leerling volgsysteem. Dit betekent onder andere, dat de leerlingen tweemaal per 

jaar worden getoetst op enkele belangrijke vakgebieden (o.a. rekenen en lezen). Deze maand (en ook 

nog in februari) zullen we hier regelmatig mee bezig zijn. Het is bijzonder onhandig als leerlingen in 

deze periode afwezig zijn, dus mocht u een afspraak moeten maken met bv. de tandarts, overlegt u dit 

van te voren even met de groepsleerkracht. Dit wordt bijzonder op prijs gesteld! 



Crea-talenten3daagse 

Wij organiseren wederom dit jaar een crea-talenten3daagse voor de groepen 3 - 8.  

Wat houdt dit precies in?! 

 In week 10, 11 en 12 (de eerste drie weken van de maand maart) vindt de crea-talenten3daagse 

plaats; 

 Iedere week wordt er op één vaste dag (donderdag of vrijdag) in de week van 12.30 uur - 14.00 

uur gewerkt aan de ontwikkeling van een bepaald talent middels een workshop naar keuze 

(bijvoorbeeld drie keer achter elkaar op donderdagmiddag); 

 U kunt hierbij denken aan Drama, Dansen, Koken, Beeldende vorming, Haken, Schaken,       

Muziek,  Bloemschikken, Digitale prentenboeken maken, Yoga etc.; 

 De kinderen tekenen van te voren in op een workshop en werken drie keer in dezelfde groep 

aan hetzelfde onderdeel; 

 Aan het einde van de crea-talenten3daagse presenteren de kinderen het geleerde / gemaakte 

werk aan elkaar. 

Nu bezitten wij als leraren een aantal talenten die we tijdens deze workshoprondes delen met de      

kinderen. Maar het is superleuk als de kinderen een grotere keuzemogelijkheid hebben en ook kunnen 

kiezen voor talenten die ouders / verzorgers / opa’s  en oma’s bezitten!  

Dus zouden wij u willen vragen… Bent u goed in / heeft u iets met toneel, dans, haken, schaken,    

fotografie, koken of andere werkvormen? Kent u iemand in uw omgeving of heeft u misschien zelf nog 

meer leuke ideeën? Heeft u zin om ons te helpen, om een workshop aan te bieden aan onze kinderen 

en bent u in de gelegenheid op donderdag OF vrijdag (opa’s, oma’s, buren zijn natuurlijk ook van   

harte welkom!)?   

Wij zouden het dan heel leuk vinden als u uzelf opgeeft bij de leerkracht van uw kind!! De te maken    

onkosten worden door de school vergoed. 

Volgende week geven wij een briefje mee aan de kinderen waarop de ouders/ verzorgers die hier zin 

in hebben zich kunnen intekenen.  

 

Alvast heel erg bedankt!!! 



 

Jarigen! 

  

4 januari  Yara de Boer 

4 januari  Rhyona van Velsen 

5 januari Maartje Nieuwbuurt 

6 januari  Dustin Hoes 

8 januari Jewel Veenstra 

8 januari Quinty Tuinstra 

9 januari Yenthe Haarsma 

12 januari Boaz Bot 

16 januari Evelien van de Westelaken 

16 januari Lucas van de Westelaken 

17 januari  Milena Bak 

17 januari Varun Vimalanathan 

22 januari Myla Smits 

26 januari Jami kramer 

 

Allemaal namens team De Kluft: 

Van harte gefeliciteerd!  

Nieuwe leerlingen 

Jesper van der Sloot en Jayden Ludwig zijn     

beiden nieuw bij ons gestart in groep 7, in de   

periode rondom de kerstvakantie.  

Kim Siemens wordt in februari 4 jaar. Zij start   

deze periode met wennen in groep 1/2.  

 

Welkom op De Kluft Jesper, Jayden en Kim!  

Wij wensen jullie een hele fijne, leerzame tijd bij 

ons op school! 

Schoolbasketbal 

Wat een TOP schoolbasketbaltoernooi hebben wij beleefd in de kerstvakantie!  

Ons team belandde met maar een verloren wedstrijd in de kwartfinales. Helaas werd deze niet met 

winst afgesloten en moest er worden gestreden om de 5e en 6e plek. Uiteindelijk werd dit team mede 

dankzij de coaching van meester Robert 5e van de 19 deelnemende teams in deze categorie.  

Jongens en meisjes, wat hebben jullie het goed gedaan samen. Wij zijn trots op jullie! 


