
 

 
 

 

December 2019 

di 17 Nieuwsbrief 

wo 18 Kerstviering 

vrij 20 Vanaf 12.00 uur alle leerlingen vrij 

za  21 t/m zo 5 januari Kerstvakantie 

Januari 2020 

ma 6 8.30 uur Nieuwjaarstoost 

wo 8 Luizencontrole 

di 14 Nieuwsbrief 
19.00 Medezeggenschapsraad 

wo 22 Hercontrole Luizen 
Activiteitencommissie 19.30 uur 

di 28 Nieuwsbrief 

  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Dank u Sinterklaasje! 
We hebben weer een ontzettend leuk 
Sinterklaasfeest achter de rug, waar de kinderen 
met volle teugen van hebben genoten.  
De aankomst van ¨de Sint¨ , het bezoek aan de 
klassen, een cadeautje te mogen kiezen uit de 
schatkamer…het was allemaal even leuk!  
Via mijn Schoolinfo kunt u bij de groepspagina van 
uw kind  een paar foto´s zien van dit leuke feest. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HIEP HIEP HOERA  
voor onze jarigen! 

Datum Naam Leeftijd 

22/12 Vera 8 

23/12 Ryan 5 

27/12 Sascha 12 

31/12 Tim 8 

3/1 Noa 7 

4/1 Djenaya 7 

4/1 Safae 8 

5/1 Roni 6 

5/1 Luuk 7 

7/1 Jian 12 

9/1 Kyan 6 

10/1 Jazz 6 

10/1 Maya 9 

11/1 Midas 8 

 
Wij wensen jullie een fijne dag  



 
 

 

Nieuws uit de directiekamer 

 
Een nieuwe collega 
Wat fijn om te melden dat we er in geslaagd zijn om 
een nieuwe leerkracht aan te trekken voor de derde 
kleutergroep. Vanaf januari zal Annelieke Pijl onze 
nieuwe collega zijn. Annelieke is  23 jaar  en heeft in 
augustus 2019 haar Pabo afgerond. Annelieke welkom 
op onze school. Wij wensen je een fijne tijd toe op Het 
Klinket. 

 
Leerlingenraad 
Ik moet zeggen:  onze leerlingenraad is een actieve club 
kinderen vol met ideeën!  
De laatste keer hebben we geëvalueerd hoe het met onze wc´s 
is gesteld en of de stickerkaarten werken. 
Besloten is om hier mee door te gaan. Alleen moet er een 
oplossing worden gezocht voor een praktisch probleempje. (de 
kaarten vallen van de deur). Vanaf januari krijgen we een extra 
schoonmaak van de toiletten op maandag, dinsdag en donderdag.  
 

 
 
Ook hebben we het met elkaar gehad over de mogelijkheden om buitenlessen te geven. De leerlingenraad kwam 
met hele creatieve ideeën en samen met hun juf en meester gaan ze nu in de verschillende klassen kijken en 
overleggen  wat daarvoor de mogelijkheden zijn. We houden u op de hoogte van het vervolg.  
 
  



 
 
 
 
Herkenbaarheid voor de activiteitencommissie 
Wij hebben een hele leuke en actieve groep ouders die samen de 
activiteitencommissie vormen.  Om tijdens de verschillende gelegenheden 
(startfeest, sinterklaas, kerst, pasen, avondvierdaagse etc.)  ook als zodanig 
herkenbaar te zijn voor kinderen en andere ouders hebben zij deze leuke 
blauwe t-shirts besteld. 
 
Wilt u ook wel zo´n leuk blauw T-shirt hebben?. Join dan deze club. 
(Wij laten graag de nodige t-shirts bijdrukken) 
U zult dan zien hoe leuk het is om actief mee te denken en mee te 
organiseren aan al deze  leuke activiteiten op de school van uw kind. 
 
 

 
Een goede buur houden we graag te vriend 
Naast onze school is een fysiotherapiepraktijk, een logopediepraktijk en een 
huisartsenpraktijk gevestigd. Nu is het zo dat sommige ouders van onze 
school (als ze hun kinderen wegbrengen of ophalen) pal voor deze praktijken 
met elkaar gaan praten en soms daarbij zelfs op de vensterbanken gaan 
zitten. 
Zeker met slecht weer is dat verleidelijk omdat je daar dan droog zit/staat.  
U heeft zich daarbij vast niet gerealiseerd dat zowel de ¨hulpverleners¨ als 
hun cliënten/patiënten daar last van hebben en dat zij graag de nodige 
privacy en rust willen hebben.  
 

 
Stelt u zichzelf maar voor als u op een behandeltafel ligt/ of in een (moeilijk) gesprek zit en u  vlak voor de ramen 
ouders hoort praten. Dat is geen fijn gevoel! 
Daarom vragen wij u met klem om daar rekening mee te houden en de nodige afstand te bewaren. Het fijnste is 
wanneer u gewoon bij het hek van de school wacht en als het regent en u geen paraplu bij zich heeft kunt u ook 
wat verderop gaan staan (voor het zijraam van de Aldi).  Laten wij ons een goede buur tonen door rekening te 
houden met elkaar! Vast bedankt! 
 
 

 

 

 

 

Stagiaires in de school 
Mijn naam is Myrthe Kraaijenvanger, ik ben 21 jaar oud 
en ik woon in Didam. Ik studeer de PABO in Nijmegen 
en ben tweedejaars student. 

 

 

In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te voetballen, te knutselen en met vriendinnen af te spreken.In het weekend 
werk ik in een verzorgingstehuis met dementerende ouderen.  
Op woensdag en donderdag loop ik stage bij juffrouw Manna in groep 4. 
 

 
  



 
 

   
 
 
 

Komt allen tezamen: 
Kerstdiner  
Het Klinket 

 
 
 
 
 

Zoals u weet vieren morgenavond de kinderen van Het Klinket samen kerst met een kerstdiner op school.  
Met de hulp van ouders wordt voor die gelegenheid de hele benedenverdieping van de school omgetoverd tot een 
feestelijke eetzaal waar aan tafel geserveerd wordt. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door de Theaterkids van 
Freek Verdult) De kinderen worden uitgenodigd om in hun mooiste of lievelingsoutfit aan het kerstdiner te 
verschijnen.  
 
De kinderen worden tussen 17.15 en 17.30 uur verwacht in hun eigen klas met uitzondering van de groepen  
1 t/m 3 die boven worden opgevangen. 

● groep 1/2 van juf Sytske mag zich melden in het lokaal van meester Martin,  
● groep 1/2 van juf Rinske wordt opgevangen in het lokaal van meester Romeo en  
● groep 3 van juf Marjolein verzamelt in de teamkamer.  

De kinderen gaan vandaar uit samen naar de eetzaal.  
 
Het is niet de bedoeling dat ouders 
meegaan naar de eetzaal. U bent van 
harte welkom in het kerstcafé in het 
lokaal van juf Sytske. Daar kunt u zich in 
de tussentijd vermaken onder het genot 
van een drankje. In het kerstcafé kan met 
munten worden betaald. Deze munten zijn 
hier te koop  voor € 0,50 per stuk. Denkt u 
aan kleingeld? 
 
Het kerstdiner duurt tot 20.00 uur. De 
kinderen gaan dan met hun leerkracht 
eerst terug naar de klassen waar hun 
jassen liggen en komen daarnaar naar 
buiten. 
 
Groep 1 tot en met 3 komen met hun klas via de hoofdingang naar buiten  
groep 4 t/m 8 komen via de zijingang (zoals normaal) 
 



 
 

 

 
 
Kerstvakantie 
De kerstvakantie begint voor alle kinderen op vrijdag 20 december om 12.00 uur.  
Maandag 6 januari wordt iedereen weer op school verwacht. 
 
Wij wensen elkaar  “Een gelukkig Nieuwjaar”  
Op de eerste dag na de kerstvakantie willen we elkaar een heel goed 
2020 toe wensen. Dat doen we door op maandagmorgen 6 januari om 
8.30 uur  “het glas te heffen”  en met elkaar  te toosten op het nieuwe 
jaar.  
Deze maandagochtend staan alle leerkrachten vanaf tien voor half 
negen buiten op het kleuterplein. We willen u vragen om door het 
kleuterhek naar binnen te komen. Daar krijgt u een klein glaasje 
waarmee u om half 9 kunt proosten.   Mocht u niet in de gelegenheid zijn 
om voor deze korte ceremonie tot half negen te blijven dan kunt u uw 
kind achterlaten bij zijn of haar leerkracht. 
 
 
Luizencontrole 
Woensdag 8  januari 2020 is er weer luizencontrole. Wilt u met de haardracht van uw kind(eren) daar rekening  
mee houden. Dat maakt het voor de luizenbrigade “Pietje Precies” een stuk makkelijker. 
  



 
 

Nieuws uit de wijk 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kerstavond in Rijkerswoerd 

Op kerstavond, 24 december, start om 18.30 uur een 
kerstwandeling, met lampionnen en muziek, vanaf het 
winkelcentrum in Rijkerswoerd. De herders wijzen de weg 
naar Stadsboerderij De Korenmaat, op zoek naar de ster. In 
de stal van onze stadsboerderij vindt een mooi kerstspel 
plaats met kerstliederen en in het middelpunt natuurlijk 
Jozef, Maria en hun baby. Voor alle deelnemers is 
er chocomel en beschuit met muisjes. 

Iedereen is welkom, vergeet je lampion niet! 
Verzamelen aan de voorzijde van winkelcentrum 
Rijkerswoerd (tegenover ingang van de Jumbo). Om 18.30 

uur vertrekt de stoet naar Stadsboerderij De Korenmaat. Daar start het kerstspel om 19.00 uur. 

De lampionnentocht en de levende Kerststal worden georganiseerd door Oecumenische Geloofsgemeenschap De 
Regenboog, de Koepelkerk en Natuurcentrum Arnhem.  
 
Voor meer informatie, ga naar 
https://www.natuurcentrumarnhem.nl/activiteiten/levende-kerststal-op-stadsboerderij-de-korenmaat/. 

https://www.natuurcentrumarnhem.nl/activiteiten/levende-kerststal-op-stadsboerderij-de-korenmaat/

