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zondag 3 januari 2021

Een speciaal welkom voor:
Liyan die op onze school begonnen is.
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Wij wensen haar een fijne tijd op Het Klinket.

Wij wensen jullie een fijne dag

Mededelingen
De Vreedzame School
Voor de herfstvakantie hebben de leerlingen van groep 8 samen met Meester Martin en juf Marike de training voor
mediator gevolgd. Een mediator helpt andere leerlingen (tijdens het buitenspelen) bij het oplossen van conflicten
(volgens een stappenplan) als ze daar zelf niet in slagen. De leerkrachten bewaken dat mediaties veilig en
succesvol verlopen.
Dinsdag 27 oktober hebben we de training afgerond met de uitreiking van de diploma’s. Wij wensen alle
mediatoren heel veel succes!

In alle groepen zijn we met de lessen van de Vreedzame School bezig. Nu met blok 2 ‘We lossen ruzies zelf op’ en
in november starten we met blok 3 ‘We hebben oor voor elkaar’. In de bijlage de nieuwsbrieven voor ouders van
blok 2 en blok 3.

Vanuit de MR
Op 8 oktober hebben we als MR voor de eerste vergadering van het schooljaar bij elkaar gezeten. We willen jullie
ook dit jaar weer op de hoogte houden van waar de MR zich mee bezig houdt. Wij zaten bij elkaar in een nieuwe
samenstelling, een nieuw lid van de oudergeleding: Patricia Eimers. En voor Lonneke Gerritsen een nieuwe functie
als voorzitter. En kennis gemaakt met Roswitha, de nieuwe directeur.
Wij zijn als MR op dinsdag 22 september al gestart, met een vervolgtraining van onze eerste scholing. Wij hebben
nu het concept jaarplan besproken met Roswitha.
Voor de volgende keer staat de MR handleiding, schoolgidsen het vaststellen van de gedragsankers op de agenda.
Deze punten moesten nu door geschoven worden i.v.m. de tijd.
Het e-mailadres voor de MR is mr.klinket@debasisfluvius.nl voor als je vragen, ideeën of wensen hebt.
Namens de MR,
Romeo, Sytske, Patricia, Richard, Lonneke en Meike

Luizencontrole
Afgelopen woensdag zou er een luizencontrole hebben plaatsgevonden. Vanwege Corona hebben wij ervoor
gekozen om deze niet door te laten gaan. Dit om zo min mogelijk ouders/externen in de school te hebben. Wij
vragen u uw kind(eren) zelf thuis te controleren. Instructiefilmpjes vindt u op YouTube.

Ventilatie
Wij willen u informeren over de ventilatie bij ons op school. Alle berichtgeving over ventilatie en het coronavirus
hebben ertoe geleid dat er veel discussie is ontstaan. Dit begrijpen we. Door u van actuele informatie te voorzien
willen we u op de hoogte houden van de stand van zaken.
Belangrijk is dat het RIVM aangeeft dat het op dit moment onduidelijk is of verspreiding via de lucht een relevante
rol speelt bij de verspreiding van het virus. Er wordt aangeraden de bestaande regelgeving en richtlijnen op het
gebied van ventilatie te volgen. Dat geldt ook voor scholen.
Goede ventilatie is van belang voor een gezond binnenklimaat. Ventilatie helpt ook om de overdracht van
luchtweginfecties te beperken. Los van COVID-19, blijft het dus belangrijk dat de ventilatie in schoolgebouwen aan
reguliere gezondheidseisen voldoet, om er goed in te kunnen leren en werken. Minister Arie Slob (Onderwijs) heeft
daarom de opdracht gegeven om te onderzoeken of de (voorzieningen voor) luchtverversing in scholen voldoen
aan de reguliere geldende gezondheidsrichtlijnen. Indien scholen niet aan deze eisen voldoen is het belangrijk dat
scholen een plan van aanpak opstellen.
Flores Onderwijs heeft onderzocht hoe het staat met de ventilatie en luchtkwaliteit van onze school. De ventilatie
op onze school voldoet aan de geldende richtlijnen van het Bouwbesluit 2012. We houden rekening met de extra
richtlijnen voor het coronavirus van het RIVM. Dat betekent dat we lokalen in de school regelmatig luchten als er
geen leerlingen in de ruimte zijn en sterke luchtstromen van persoon naar persoon vermijden. Er zijn op onze
school geen aanvullende maatregelen nodig.
Heeft u nog algemene vragen over dit onderwerp? Een lijst met veelgestelde vragen over ventilatie op scholen,
specifiek voor ouders van schoolgaande kinderen, die u kunt vinden op weeropschool.nl/ventilatie.

Voorstellen
Mijn naam is Esmee Breunissen en ik ben 19 jaar oud. Ik doe de opleiding PABO/ALO op de HAN in Nijmegen. Ik
zit nu in mijn eerste leerjaar en ik mag hierbij 2 dagen in de week stage lopen op Het Klinket in Arnhem. Mijn
opleiding is een combinatie opleiding waarin ik in 5 jaar mijn diploma voor in het basisonderwijs en het
sportonderwijs zowel in basis als in middelbaar onderwijs hoop te behalen. Ik ben afgestudeerd als
onderwijsassistent niveau 4 op ROC Tiel. Dus ik heb al een aantal jaar ervaring met basisschool kinderen. Ik loop
stage op Het Klinket op de maandag en de dinsdag. De maandag is voor mijn pabo stage, op deze dag ben ik in de
groep 1/2 bij Rinske. Op de dinsdag loop ik mijn ALO stage in de sporthal bij Het Klinket bij Richard voor de
groepen 1/7.
Ik ben meester Sven en vanaf het begin van het schooljaar kom ik stage lopen in
groep 7 van Het Klinket. Ik studeer op de HAN en doe daar de PABO (3e jaar),
zodat ik op een dag mijn eigen klas heb. Naast het lesgeven ben ik vaak op de
voetbalvelden van Eldenia te vinden en werk ik bij de SoLow in de stad. Naast het
werk en mijn grote hobby voetbal vind ik het ook leuk om een drankje te doen met
mijn vrienden op het terras of om in deze tijd een Online borrel met vrienden te
organiseren. Ook ben ik vaak te vinden in de sportschool en kijk ik graag een Netflix
serie, liggend op de bank. Ik heb er heel veel zin in dit jaar weer les te mogen geven
en hopelijk heel veel te leren van de docenten en uw kind!

Mijn naam is Michelle Fonteijn en ik kom dit jaar in groep 4 mijn LIO-stage doen (leraar in
opleiding). Dat wil zeggen dat ik in het laatste jaar van de PABO zit en aan het eind van de stage
de klas drie dagen alleen les ga geven. Ik begin eerst alleen op de maandag en dat wordt
langzamerhand uitgebreid met meer verantwoordelijkheid en meer stagedagen.
Ik woon op kamers in Arnhem en ik doe aan cheerleaden. Daarnaast vind ik het leuk om te lezen,
met vriendinnen af te spreken en te skiën. Afgelopen jaar ben ik in Noorwegen geweest voor mijn
studie en heb ik outdoor education gestudeerd. Nu kijk ik er weer naar uit om voor de klas te
staan, ik heb er zin in!
Mijn naam is Iryna Chudak, 34 jaar oud, ik kom uit Oekraïne en ik woon 7 jaar in
Nederland. Sinds april volg ik een opleiding richting administratief medewerker /
receptioniste. Na de herfstvakantie ben ik gestart als stagiaire op de administratie van
het Klinket. Tot aan de voorjaarsvakantie werk ik op maandag, dinsdag en woensdag.

Bakfiets
Vanuit Stichting Rijnstad komt Liesje van Haaren elke maandag in de grote pauze met de bakfiets vol met
buitenspeelmateriaal. De kinderen kunnen hier gebruik van maken. Dit levert nieuwe mogelijkheden en stimuleert
de creativiteit.

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.

Nieuws uit de wijk

