
 
 
 

 
 

 

Januari 2020 

di 14 Nieuwsbrief 
19.00 Medezeggenschapsraad 

wo 22 Hercontrole Luizen 
Activiteitencommissie 19.30 uur 

di 28 Nieuwsbrief 

do 30 Stakingsdag, 
de school = gesloten 

vr 31 Stakingsdag,  
de school = gesloten 

Februari 2020 

wo 5 Studiedag alle kinderen vrij 

di 11 Nieuwsbrief 
19.00 uur Medezeggenschapsraad 

vr 14 1e Rapport 

ma 17 In deze week zijn de 
rapportgesprekken groep 1-groep 7 

za 22 t/m zondag 1 maart 
Voorjaarsvakantie 

Een speciaal welkom voor:  
Olys, Milas en Roos die op onze school begonnen 
zijn. Wij wensen jullie een fijne tijd op Het Klinket. 
 
 

 

 
HIEP HIEP HOERA  
voor onze jarigen! 

Datum Naam Leeftijd 

17/1 Aaden 5 

17/1 Mirthe 9 

23/1 Joël 10 

25/1 Daphne 7 

25/1 Jolijn 7 

26/1 Elina 10 

27/1 Wout 11 

 
Wij wensen jullie een fijne dag 

 
 

 
De school is gesloten. 
U bent hierover al via 
MijnSchoolinfo over 
geïnformeerd maar 
hierbij nog even een 
herinnering.   

Op 30 en 31 januari a.s. wordt er  weer gestaakt in 
het onderwijs. Onze school doet daaraan mee en de 
school is dan ook gesloten. Een brief van ons 
bestuur, dat de staking steunt, treft u aan in de 
bijlage bij deze nieuwsbrief. 



 
 
 
 
Schoolschaaktoernooi Arnhem 2020 - Doe jij ook mee? 
Ook dit jaar wordt weer het Schoolschaaktoernooi van Arnhem georganiseerd. Vorige jaar hebben we met veel 
plezier en goede resultaten meegedaan en ik hoop dat dat nu ook  weer het geval zal zijn. 
  
Of je nu al heel goed kan schaken of dat je net de zetten weet: Iedereen die 
(een beetje) kan schaken mag mee doen. (Dus niet alleen de kinderen die 
op school schaakles krijgen). 

  
Heb je zin om mee te doen dan kun je je individueel aanmelden via 
https://www.arnhemseschaakacademie.nl/schoolschaken-arnhem/ of met 
een e-mail naar b.r.vanharten@zonnet.nl met je naam en in welke groep 
je zit. 
  
Praktische gegevens zijn: 
Datum: zaterdag 25 januari 2018 
Aanmelden: 12:00 – 12:30 (eerste ronde: 12:45) 
Prijsuitreiking: 17:00 
Inschrijfgeld: 3 euro per persoon 
Plaats: Olympus College in Arnhem, ingang Zeegsingel bij de wegversmalling. 
 

 
 
Onze goede voornemens 
De kranten staan er bol van. We kunnen inmiddels niet meer ontkennen dat de problemen met ons milieu groot 
zijn. Onder het mom van alle beetjes helpen kunnen we er samen ook iets aan doen. 

- kleding, gordijnen en schoenen kunnen worden 
gedeponeerd in de kledingcontainer op het binnenplein 

In het halletje bij de kleuteringang staan: 
- een bak waarin u plastic doppen kunt deponeren 
- een stibatton voor lege batterijen 
- een witte boekenkast. “geef boeken een nieuw 

leven”.Boeken die u thuis weg wilt doen kunt u plaatsen in 
de witte kast bij de kleuteringang. Ziet u er boeken in staan 
die u graag wilt hebben… neem ze gerust mee. (ze hoeven 
niet meer terug!) 

 

 

Nieuws uit de directiekamer 

 
Gymdocent 
U heeft het ongetwijfeld gemerkt dat meester Richard al lange tijd afwezig is. 
Een blessure waarvan in eerste instantie verwacht werd dat deze met rust zou 
genezen bleek, nadat Richard weer had geprobeerd zijn lessen op te pakken, 
toch veel ernstiger van aard. Een echo wees uit dat werken er de komende 
maanden niet in zit om verdere schade te voorkomen. Heel vervelend voor 
meester Richard en ook voor de kinderen omdat een vervanger voor gym niet 
1,2 3 beschikbaar is. We zijn er druk mee bezig en hopen dat er binnenkort 
een structurele oplossing komt.  

https://www.arnhemseschaakacademie.nl/schoolschaken-arnhem/


 
 
 
 
 

Heeft u de ouderbijdrage nog niet betaald? 

 
Ouderbijdrage schooljaar 2019-2020 

Zoals u weet worden op Het Klinket diverse leuke activiteiten georganiseerd 
die niet tot het gewone lesprogramma behoren. U herinnert zich vast wel het 

leuke Sinterklaasfeest en het kerstdiner. Maar 
ook, Pasen, de sportdag, schoolreis/educatieve 
activiteit, etc. etc. vallen hieronder.  

 Deze activiteiten kunnen wij niet organiseren 
zonder uw (financiële) hulp. Via de nieuwsbrief, de 
publicatieborden en MijnSchoolinfo  houden wij u 
op de hoogte van deze activiteiten. Daarbij vragen wij ook regelmatig uw hand- en 
spandiensten te verrichten.  De kosten van de activiteiten, die georganiseerd worden 
door onze  activiteitencommissie, worden betaald uit de ouderbijdrage.  
De vrijwillige ouderbijdrage is voor het schooljaar 2019-2020 opnieuw  vastgesteld op  
€ 50,- per kind.  Van dit bedrag wordt ook het schoolreisje (1x per 2 jaar) en het 

educatieve uitstapje (1x per 2 jaar) betaald.  
 
Het kamp voor groep 8 wordt hier deels uit gefinancierd.  
Voor groep 8 bedraagt de ouderbijdrage daarom € 60,- per kind.  
 
Wanneer u de ouderbijdrage nog niet heeft overgemaakt dan vragen wij u dit zsm te doen. Ons 
bankrekeningnummer is  NL47INGB 00083 68140 t.n.v. CBS Het Klinket Ouderbijdrage. Graag bij de betaling  de 
naam van uw kind en zijn/haar groep vermelden. 

Is uw kind in het bezit van een Gelrepas en heeft u dat nog niet kenbaar gemaakt dan kunt u een kopie van de pas 
inleveren in de directiekamer of mailen naar penningmeester.klinket@debasisfluvius.nl 

Mocht het betalen van de ouderbijdrage voor u op problemen stuiten dan verzoeken wij u hierover contact op te 
nemen met Loes Hilderink.  

 

 
Geef een boek cadeau! 
Herinnert u zich de actie Geef Een Boek Cadeau? Ieder jaar 
kiezen boekhandels een kroonjuweel uit de jeugdliteratuur. 
Dat boek wordt eenmalig uitgegeven als een prachtige 
paperback en is te koop voor Euro 2,00. De mooiste boeken 
komen zo binnen handbereik van kinderen, zodat zij een 
eigen boekenplankje kunnen aanleggen met toptitels uit de 
jeugdliteratuur. Het eerste boek dat in 2016 in zo’n speciale 
editie verscheen, was Oorlogswinter van Jan Terlouw, in 2017 volgde Achtste groepers huilen niet van Jacques 
Vriens, in 2018 Ronja de Roversdochter van Astrid Lindgren en vorig jaar Kruistocht in Spijkerbroek van Thea 
Beckman. Alle edities waren een daverend succes.  

Koning van Katoren 
Komend jaar wordt de actie voortgezet. Het jeugdboek van 2020 wordt  Koning van Katoren van Jan Terlouw. 
Vanaf 7 februari is deze klassieker te koop voor slechts € 2,00 per stuk!  
 
Over het boek 
Koning van Katoren gaat over Stach, die geboren wordt in de nacht dat de oude koning van Katoren sterft. 
Zeventien jaar later is er nog steeds geen nieuwe koning en besturen zes ministers het land.  Stach besluit dat hij 
de nieuwe koning van Katoren wil worden. Daarvoor moet hij eerst zeven opdrachten vervullen: zeven moeilijke 
opdrachten om van Katoren weer een leefbaar land te maken. Koning van Katoren werd in 1972 bekroond met een 
Gouden Griffel.  

mailto:penningmeester@klinket.nl


 
 
 
 

Nieuws uit de wijk 

 
Kom zingen bij kinderkoor Rijkerswoerd? 

Bij het kerstdiner van Het Klinket (18 december) zong het 
TheaterKids kinderkoor. Hier waren veel kinderen enthousiast 
over. Ben jij tussen de 7 en 13 jaar dan ben je van harte welkom! 

Elke maandagavond repeteren we van 18:00u-19:15u in de 
Pythagorasstraat (in de aula van Madelief/ De Rank) met een hele 
leuke 

enthousiaste groep jongens en meisjes. 

We zingen allemaal kinder-hits (Kinderen voor 
Kinderen, kindermusicals enz). Je leert zingen, en we 
geven elk jaar een paar optredens met onze liedjes 
(en enkele dansjes). 

Geef je snel op voor een gratis proefles (komende 
maandag), op www.theaterkids.nl of zoek "kinderkoor 
Arnhem" op Facebook 

 

 

Kinderclubs Rijnstad 

 

 
 
 

http://www.theaterkids.nl/

