
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Jullie waren jarig en wij zijn jullie niet vergeten. 
Wij hopen dat jullie een fijne dag hebben gehad! 

 
 
 
 
 

Februari 2021 

Wo 3 Studiedag - groep 1 t/m 8 vrij 

Ma 8 Overgang naar Social Schools 

Za 13 Voorjaarsvakantie t/m zo 21 februari 

Wo 24 Luizencontrole 
10-minutengesprekken 

Vr 26 1e Rapport 

   

Maart 2021 

Di 2 10-minutengesprekken 

Wo 3 10-minutengesprekken 

Do 4 10-minutengesprekken 

Vr 5 10-minutengesprekken 

Ma 8 10-minutengesprekken 

Di 9 10-minutengesprekken 
Klinket heeft talent 

Wo 10 10-minutengesprekken 
Luizenhercontrole 

Do 11 10-minutengesprekken 

Wo 24 Studiedag groep 1 t/m 4 

Do 25 Studiedag groep 1 t/m 4 

Vr 26 Studiedag groep 1 t/m 4 
Studiedag groep 5 t/m 8 

   

Datum Naam Leeftijd 

3 Noa 8 

4 
Santino 
Djenaya 
Safae 

5 
8 
9 

5 Roni 
Luuk 

7 
8 

8 Roos 5 

9 Kyan 7 

10 Jazz 
Maya 

7 
10 

11 Midas 6 

17 Aaden 
Mirthe 

6 
10 

19 Liejèn 5 

23 Joël 8 

25 Daphne 
Jolijn 

8 
8 

26 Elina 11 

29 Jazzlynn 
Lieke 

6 
9 



 
 

 

 

 
Wij wensen jullie een fijne dag! 

 
 
 

 
Een speciaal welkom voor:  
Belinay en Wiana die in januari op onze school zijn 
begonnen en Jules en Vigo die in februari beginnen.  
 
Wij wensen hen een fijne tijd op Het Klinket. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Extra kleutergroep 
Vanwege de vele aanmeldingen van nieuwe leerlingen zijn wij na de kerstvakantie met een derde kleutergroep 
gestart. 
 
Een nieuwe groep betekent ook een nieuw juf. Zij stelt zich hieronder voor: 
 
Mijn naam is Rachel Risthaus en vanaf 1 januari ben ik begonnen op het Klinket om 
de derde kleutergroep te starten. In het schooljaar van 2018/2019 ben ik al eerder 
werkzaam geweest op het Klinket. Ik stond toen één dag in de week voor groep 2. 
Het Klinket is dus bekend terrein voor mij. Daarna ben ik werkzaam geraakt op 
Daltonschool prins Bernhard waar ik twee zwangerschapsverlofs heb opgevangen, 
in groep 3 en bij de kleuters. Dit deed ik tot de kerstvakantie waarna de eigen 
leerkracht weer voor de groep mocht staan. 
De baan op het Klinket, voor de derde kleutergroep, liet ik daarom niet aan mij 
voorbij gaan. Ik ben erg blij dat ik weer terug ben op deze fijne school en weer 
lekker een eigen klas heb. 
Hopelijk mogen de kinderen ook weer snel naar school zodat ik ze echt leer kennen 
en weer kan uitvoeren wat ik het liefste doe, namelijk lesgeven! 
 
 

Datum Naam Leeftijd 

2 Lars 13 

3 Dominik 12 

4 Bradley 
Jip 

11 
12 

10 Elena 7 

14 Camilia 5 

19 Illaysa 10 

21 Morgan 9 

22 Roan 9 

24 James 7 

26 Skyler 6 

28 Philippe 9 

Mededelingen 



 
 

 
 
Gewijzigde data 
Wegens de lockdown door Corona zijn wij genoodzaakt enkele data in onze kalender te wijzigen. 

● Het rapport gaat mee op vrijdag 26 februari 
● De oudergesprekken zijn van woensdag 24 februari t/m woensdag 3 maart.  

 
De studiedag van 3 februari blijft wel staan. Op deze dag zijn er geen online lessen. 

 
 
Social Schools 
Na de kerstvakantie heeft u (via MijnSchoolinfo of op papier) een activatiebrief ontvangen waarmee u een account 
in Social Schools heeft kunnen maken. Wij zien dat ongeveer de helft van u dit al heeft gedaan. Dat is fijn.  
 
Mocht u dit nog niet gedaan hebben, wilt u dat dan zo spoedig mogelijk en uiterlijk 7 februari a.s. doen? 
Mocht u geen brief meer hebben, dan kunt u een mailtje sturen naar administratie.klinket@floresonderwijs.nl.  
 
Heeft u hulp nodig? Dan kan u dat laten weten via administratie.klinket@floresonderwijs.nl. We maken dan een 
(telefonische) afspraak. 
 
 Vanaf 8 februari gaan wij over van MijnSchoolinfo naar Social Schools. 
 

      
 

 
 
MR 
Op 24 november was er een MR vergadering. Om jullie op de hoogte te houden, delen we hier in het kort de 
inhoud van deze vergadering. 
 
De actiepunten van de vorige vergadering werden besproken; 
➔ De Vreedzame School: de kletskaarten gaan mee bij de nieuwsbrief als informatie voor ouders 
➔ Training Menskunde (gegeven door juf Dorette); start vanaf januari in groep 5 
➔ Plan van aanpak m.b.t afwezigheid leerkrachten door Corona maatregelen (hier wordt aan gewerkt) 

 
Daarnaast hebben we over diverse andere onderwerpen gesproken. Hieronder noemen wij een aantal van die 
punten;  

● Roswitha heeft de de begroting voor 2021 gepresenteerd 
● Het jaarplan dat wij de vorige vergadering besproken hebben is nu goedgekeurd 
● Elke school werkt met een werk verdelingsplan, taakuren en werkdrukgelden. Deze onderwerpen worden 

in april weer op de agenda gezet en ook besproken met het team 
● De MR handleiding is goedgekeurd en komt op de website 

 
Wat verder nog besproken is:  
❖ betaling overblijf 
❖ contact met de GMR 
❖ de studiedagen komen na januari op de agenda van de MR. 

 
De volgende MR vergadering is: dinsdag 2 februari 2021 
 
Namens de MR, 
 
Romeo, Sytske, Patricia, Richard, Lonneke en Meike 
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Gegevens 
Wilt u uw gegevens (zoals adres, e-mailadres en (mobiele) 
telefoonnummers) zelf in MijnSchoolinfo controleren en indien 
nodig aanpassen? En wilt u deze wijzigingen doorgeven aan 
onze administratie? Dit kan door een mailtje te sturen naar 
administratie.klinket@floresonderwijs.nl. 
 
 

 

 
Informatie KIES training, voor kinderen van gescheiden ouders  
Informatie voor ouders 
Kinderen kiezen niet voor de scheiding van hun ouders. Het overkomt ze. Hoe ze omgaan met de veranderde 
situatie kan zeer verschillend zijn.  
Bij de spel- en praatgroep KIES kunnen kinderen de scheiding leren begrijpen , een plaats geven en een manier 
vinden om te kunnen omgaan met alles wat ze moeilijk vinden van de scheiding. Onderzoek, door de universiteit 
Utrecht, heeft aangetoond dat KIES helpt bij het beter verwerken van de scheiding en het contact met de ouders 
verbetert. In kleine groepen en onder begeleiding van speciaal hiervoor getrainde begeleiders van KIES-groepen 
komen de kinderen 8 keer 1 uur bijeen. 
Ouders willen zeker niet dat hun kind last heeft van de scheiding. Maar hoe kun je een kind hierbij begeleiden? 
Om uw kind aan KIES deel te laten nemen, is schriftelijke toestemming nodig van beide ouders of voogd. 
 
Informatie voor kinderen 
Kinderen kiezen niet voor de scheiding van hun ouders. Waar je wel voor kunt kiezen is jouw beste manier om 
moeilijke dingen te verwerken en hoe je met moeilijke situaties omgaat. 
Hoe en waar? Bij de spel- en praatgroep KIES, op school. Bij KIES komen we 8 keer een uur bij elkaar, met 
kinderen van jouw school en met speciaal opgeleide KIES-coach.  
 
Wat doen we bij KIES? 

- Praten over wat jij moeilijk vindt - horen hoe anderen daar mee omgaan - oefenen hoe je iets kunt vertellen 
- jezelf proberen te begrijpen - de scheiding proberen te begrijpen. 

 
Hoe gaan we dat doen? 

- Praten – spel – toneel – tekenen – schrijven en allerlei andere leuke activiteiten. 
 
Zijn jouw ouders gescheiden, kort of lang geleden? Wil je daarover praten of van anderen horen? Wil je er beter 
mee leren omgaan en kijken hoe anderen er mee omgaan? Kan je er al goed mee omgaan en heb je tips om 
andere kinderen te helpen? Mag je van je ouders mee doen? Geef je dan op voor KIES! KIES helpt! 
 
Informatie voor school 
KIES helpt kinderen de scheiding beter te leren begrijpen en beter te leren omgaan met wat voor hen moeilijk is. Er 
is uitgebreid onderzoek gedaan naar KIES door de universiteit Utrecht, o.l.v. Ed Spruijt. Zijn positieve bevindingen 
over KIES zijn samengesteld in een boekje; verkrijgbaar bij de KIES coach. Als kinderen, bij KIES, beter leren 
omgaan met de scheiding van hun ouders, kunnen blokkades in een vroeg stadium worden opgeheven. Problemen 
zullen zich minder stapelen en kinderen zullen zo minder gestoord worden in hun dagelijkse ontwikkeling. 
 
In het voorjaar van 2021 starten wij een KIES-groep op Het Klinket. Heeft u voor uw kind interesse of wilt u meer 
informatie. Mail ons gerust op onderstaand mailadres. 
 
Gaby Klok & Sheila Arnoldus 
KIES coaches 
 
kiesvoordekinderen@gmail.com  

Nieuws uit de wijk 
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