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Hoera!
voor onze jarigen

Een speciaal
welkom voor:
Matthew,
Morris en Mees
die op onze
school
begonnen zijn.
Wij wensen jullie een fijne tijd op Het Klinket.

Datum

Naam

Leeftijd

3/9

Fay

9

9/9

Lotte

9

15/9

Lavin

12

Wij wensen jullie een fijne dag

Correctie op onze vorige nieuwsbrief.
Onze laatste studiedag van dit schooljaar valt niet op vrijdag maar op maandag 15
juni.
maandag  15-06-2020

studiedag hele school

alle leerlingen vrij

Nieuws uit de directiekamer
Startfeest
Wat fijn dat zoveel (meer dan 400) ouders, opa´s en oma´s en kinderen afgelopen
vrijdag naar ons Startfeest zijn gekomen.Het was een heel gezellig samenzijn met
prachtig weer. We hebben kunnen genieten van elkaars gezelschap én gerechten.
Ik wil alle mensen die hebben meegeholpen dit feest tot een succes te maken
daarvoor heel hartelijk bedanken!
Wij hebben nog veel hulp nodig!
Zoals u weet gaan we op 3 zaterdagen in september de kleuterpleinen
vergroenen. Daaraan doen alle partners van het Kindcentrum mee. Er zal een
glooiend speeleiland worden aangelegd waarin de aanwezig speeltoestellen
hun plek krijgen. Ook worden er waterpompen, hagen en bomen geplaatst.
Het geld is er… maar voor de realisatie hebben
we nog veel helpende handen nodig!
De eerste zaterdag (14/9) hebben we de meeste aanmeldingen nodig.
Als die dag niet genoeg ¨bemand¨ kan worden, loopt het hele project ¨gevaar¨!
Daarom doe ik een dringend beroep op u allemaal. Komt u ons meehelpen?
Kies zelf een dag(deel) of klus die bij u past en

meldt u aan via info.klinket@debasisfluvius.nl
Wilt u in de mail de volgende gegevens verwerken?

Naam:
Ouder van:

uit groep:

Telefoon:

email:

Ik kom helpen op:

☐
☐
☐
☐
☐
☐

zaterdag 14 september

09.00-12.00 uur

Tegels er uit

zaterdag 14 september

13.00-16.00 uur

Muurtjes stapelen

zaterdag 21 september

09.00-12.00 uur

Grond er in

zaterdag 21 september

12.00-16.00 uur

Grond er in

zaterdag 28 september

09.00-12.00 uur

Toestellen plaatsen

zaterdag 28 september

13.00-16.00 uur

Beplanting er in

We maken er samen een gezellige dag
en een mooi nieuw plein van!

- of

vul een inschrijfformulier in (die op de tafel liggen bij de hoofdingang)
en lever deze in bij mij of bij de leerkracht van uw kind

Nieuws uit de directiekamer - 2Laten we rekening houden met elkaar
Steeds meer kinderen tonen een (soms zeer ernstige) allergie voor pinda’s (pindakaas)
en/of noten. Wij doen een dringend beroep op u: Geeft u alstublieft uw kinderen geen
boterhammen met pindakaas, of traktaties mee die noten bevatten. Er zijn nog zoveel
andere lekkere dingen die geen gevaar vormen voor de gezondheid van andere leerlingen.
Voor meer informatie hierover verwijs ik u naar onze website(-allergie)

Trakteren is leuk.
Dat vindt elk kind dat jarig is.Trakteren is een spannend moment,
waarbij een kind goed voor de dag wil komen in de klas. Onze
voorkeur gaat uit naar een gezonde, niet te grote traktatie. Indien u
twijfelt over een bepaalde traktatie, neem dan even contact op met de juf. Zij kan u over het trakteren meer
informatie geven (aantal leerlingen, speciale diëten/allergieën, enz.).
Wij vinden dat wij u niet kunnen verbieden om uw kind snoep te laten trakteren
op zijn/haar verjaardag. Wij weten echter dat een aantal ouders het niet prettig
vinden dat hun kind snoept en daardoor teveel suiker en kleurstoffen binnen
krijgt. Wellicht kunt u daarmee rekening houden en het snoep trakteren
beperken of een alternatief bedenken.
Wilt u een idee opdoen voor een traktatie kijk dan op onze website Ga voor
gezond

Aparte Kinderclubs voor meisjes en jongens op woensdagmiddag

Nieuws uit de wijk
Zaterdag 14 september tweedehands kinderkledingbeurs Rijkerswoerd
LET OP: nieuwe manier van inschrijven.
Tussen maandag 26 augustus en vrijdag 6 september kunt u zich inschrijven via onze website
https://tweedehandsbeurzen.wordpress.com. U geeft daarbij aan hoeveel setjes prijskaartje u wilt kopen. Zodra
de prijskaartjes voor u klaarliggen in ’t Winkeltje van Activiteitencentrum Rijkerswoerd, krijgt u van ons bericht. U
kunt de prijskaartjes ophalen tijdens de openingstijden van ‘t Winkeltje, of op de inschrijfavond op 9 september.
Neemt u a.u.b. gepast geld mee om de prijskaartjes af te rekenen.
Daarnaast hebben we één ‘ouderwetse’ inschrijfavond is op op maandag 9 september van 19.30-20.00 uur in
Activiteitencentrum Rijkerswoerd.
Tot ziens op de tweedehands kinderkledingbeurs!
Namens alle vrijwilligers van
Tweedehands Beurzen Rijkerswoerd
Jacqueline, Margré en Sandra

