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Een speciaal welkom voor:
Jasmijn en Naud die op onze school begonnen zijn.
Wij wensen jullie een fijne tijd op Het Klinket.

HIEP HIEP HOERA
voor onze jarigen!

Wij wensen jullie een fijne dag

Kinderboekenweek
De 65ste editie van de Kinderboekenweek vindt plaats van 2 t/m 13 oktober 2019.
Het thema van de Kinderboekenweek van 2019 is Vervoersmiddelen e
 n het motto is
Reis mee! In de klassen zal hier aandacht aan worden besteed.
Allemaal instappen! Reis mee met de fietstaxi, de huifkar, de hogesnelheidstrein of
het ruimteschip. De Kinderboekenweek 2019 gaat over vervoersmiddelen. Onder
het motto Reis mee! gaan we op reis in kinderboeken. Niet de bestemming maar het
vervoer erheen staat centraal. Ontdek de ruimte met een raket, beleef avonturen op
een cruiseschip, verken een land tijdens een roadtrip, trek rond met een tractor en
zeil de wereld rond op een catamaran. Een reis verrijkt je leven en met een boek
kan een kind elke reis maken die hij of zij wil. Van een rondje op de step in de buurt
tot aan een ruimtereis door het heelal. Toer je alleen of rijd je samen? Tijdens de
Kinderboekenweek 2019 reizen we allemaal.

Herfstvakantie
Op zaterdag 12 oktober begint alweer de herfstvakantie. Hopelijk
kunnen we dan genieten van lekker weer en de natuur die zich laat
zien in haar mooiste kleuren. Wij wensen kinderen en ouders fijne
dagen. 21 Oktober zien we iedereen graag weer op school.

Natuurlijk bent u welkom om uw kind tot in de klas te
brengen. In de loop van de 8 schooljaren kunt u dit
langzaam afbouwen, zodat de kinderen in het
voortgezet onderwijs weten dat ze prima zelf naar hun
lokaal kunnen gaan.
Wel vragen wij u om vóór half negen de school weer
te verlaten. Wij willen dan echt rust in onze school en
met onze lessen beginnen.

Stagiaires in de school
Zoals u weet zijn wij een academische opleidingsschool. Inmiddels zijn er al een aantal stagiaires op onze school
begonnen. Twee daarvan willen zich vandaag aan u voorstellen. (In de volgende nieuwsbrief zullen de stagiaires
uit de onderbouw zich presenteren)

Hoi! Ik ben Jelmer Reuling, 21 jaar oud en geboren en getogen in Didam. Ik ben
derdejaars PABO-student aan de HAN in Arnhem. Komende maanden ben ik
iedere woensdag en donderdag op Het Klinket, waar ik stage zal lopen in groep 8.
Ik zou mezelf willen omschrijven als enthousiast, gedreven, vrolijk en altijd in voor
een grapje. In mijn vrije tijd hou ik me graag bezig met hockeyen, gitaar spelen en
puzzelen.
Ik kijk erg uit naar deze stageperiode en alles wat ik ga leren en meemaken!

Hierbij wil ik mijzelf kort voorstellen als nieuwe LIO-studente (Leraar In Opleiding *) voor
groep 7 van juf Laura en meester Romeo. Ik ben Loïs Mosterdijk en ben 22 jaar oud.
Ik zit in mijn vierde jaar van de HAN PABO. Mijn afstudeerstage zal zijn van september tot
aan maart/april. Ik ben werkzaam op de maandag, dinsdag en na de herfstvakantie ook op
woensdag.
Naast mijn studie werk ik met veel plezier bij een Italiaans restaurant en geef ik
volleybaltrainingen aan jeugdteams bij vv Gemini in Elst.
Ik hoop op ‘t Klinket een leuke leerzame tijd te hebben. Ik heb er in ieder geval veel zin in.
Mocht u vragen hebben of wilt u een praatje maken, kom dan gerust langs.
(*) een LIO-stagiaire staat zelfstandig voor de klas en wordt daarbij begeleid door de vaste leerkrachten.

Nieuws uit de directiekamer
Dank jullie wel!
Het kleuterplein ziet er al heel mooi uit. Dank aan
alle ouders die ons daarmee geholpen hebben.
De bakken zijn nog afgezet met lint.
Nu maar wachten tot het gras groen wordt. We
hoeven voorlopig in ieder geval niet te sproeien!
De kleuters hebben er veel plezier in om rond de
bakken te rennen. Wanneer ze straks ook op het gras mogen wordt het nog
leuker! Het is de bedoeling dat er nog bomen worden aangeplant en hutjes van
wilgentenen en een pomp worden neergezet. .

Nieuwe website.
Binnenkort krijgt onze school een nieuwe website. Hieronder heeft u vast een inkijkje. Wanneer we daadwerkelijk
de lucht in gaan, zullen we u via de nieuwsbrief of via mijnschoolinfo daarover informeren.

Zaalvoetbal
Claas Hakkenberg geeft nog steeds (zaal)voetbal technieklessen op
vrijdagmiddag van 15.00-16.00 uur aan beginners en van 16.00-17.00
uur aan gevorderden in de gymzaal van het Kindcentrum.
Het is zijn vaste overtuiging dat je door aanvullende techniektrainingen
echt beter wordt. Heb je ambitie, dan zal je o.a. in techniektrainingen
moeten investeren. Maar los van ambitie en beter worden, is het ook
vooral leuk om met een bal bezig te zijn! In de beginnersgroep, leeftijd
vanaf 6 jaar is nu weer plaats. Tijdstip: 15.00-16.00 uur. Voor meer info
hierover en over de lessen zelf kunt u mailen naar:
claashakkenberg@kpnmail.nl Kosten: €5,- per keer. Dit bedrag komt
doordat de groepen niet te groot zijn en we naast de leskosten ook huurkosten voor de gymzaal moeten betalen.
Kledingadvies: sportkleding + sportschoenen die niet zwart afgeven op de vloer en een bidon met water.
Zumbalessen
Hallo allemaal,
Ik ben Mirella van Egdom Ik geef al jaren groepslessen aan volwassenen
waaronder mijn grootste passie “Zumba” een heerlijke dans-fitness workout
op Latijns- Amerikaanse muziek.
Houdt jouw kind van dansen? Dol op vrolijke muziek en lekker lol maken?
Zumba is dé manier om je kind spelenderwijs te laten bewegen. Zumba is
niet moeilijk om te leren, dus iedereen kan meedoen.
Mijn Zumba kids lessen zijn altijd een feestje met levendige, kindvriendelijke
muziek. De dansen en muziek komen uit de hele wereld. Zo gaan we
swingend de wereld rond! Zumba is niet alleen goed voor de conditie van je
kind, maar ook voor de focus en het zelfvertrouwen. De perfecte pasjes zijn
niet belangrijk, plezier in het bewegen wel!
Zumba kids
• Brengt kids in beweging
• Helpt ze meer zelfvertrouwen te krijgen

• Verbetert de motoriek
• Zorgt ervoor dat ze beter kunnen focussen
• Brengt ze uit hun hoofd en in hun lijf

Tijdens mijn Zumba lessen mag je kind zichzelf zijn!
Zumba Kids Jr lessen, voor kids van groep 1 t/m 4, richten zich op lekker bewegen op vrolijke muziek. Daarnaast
leer ik ze uit welk land de muziek en de bewegingen komen en gaan we elke week op reis.
Elke dinsdag vanaf 29-10 om 15.30 uur samen met de kleuters van de BSO.
Bij de Zumba Kids lessen, voor kids van groep 4 t/m 8, ga ik veelal muziek gebruiken die ze kennen, maar ook
zeker komen de verschillende dansstijlen van Zumba aan bod. De dansen zijn niet moeilijk om aan te leren en het
hebben van plezier blijft ook hier altijd voorop staan. Voor groep 4 zijn beide opties mogelijk, dit laat ik graag aan
de ouders over, om een keuze te maken wat het beste bij het kind past.
Elke dinsdag vanaf 29-10 om 14.45 uur, geef uw kind wat te drinken of een bidon mee.

De Zumba Kids Jr en Zumba Kids lessen worden bij
voldoende aanmeldingen, vanaf dinsdag 29 oktober gegeven
op de Pieter de Jongschool op de Kempenaersingel in de
kleutergymzaal. De Kids lessen zijn om 14:45 uur en de Kids
junior lessen om 15:30 uur. Kosten zijn €35,- voor 10 lessen.
Aanmelden en voor meer informatie over de Zumba kids
lessen voor groep 4 t/m 8 via mirellavanegdom@msn.com
Aanmelden voor Zumba kids junior lessen voor groep 1 t/m 4
graag aanmelden bij Janet Viejou via info@tussenthuis.nl.

Leuke activiteit tijdens de herfstvakantie
‘Toverstof’ dwarrelt over de stad Arnhem van 12 t/m 20 oktober! Er zijn sprookjes in de straten, theaters, winkels,
bossen en parken. In vele hoeken en gaten vind je sprookjes om het Sprookjesfestival te beleven. Voor groot, maar
vooral voor klein, is er van alles te zien in de grootste sprookjesstad van Nederland, waar een heuse
sprookjesprinses, prinses Arnerijntje, 9 dagen lang regeert.
De Opening vindt zaterdag 12 oktober om 13:00 uur plaats
op voor het gebouw van Musis in Arnhem. Het hele land is
druk in de weer om de mooiste jurk voor prinses Arnerijntje
te maken, maar welke zal ze aantrekken? En komt de jurk
wel op tijd af, of is hij gemaakt van toverstof?
9 Dagen lang staat Arnhem in het teken van sprookjes. Met
haar sierlijke parken, vorstelijke kastelen, klaterende
beekjes, glooiende heuvels en sfeervolle plekjes is Arnhem
de gedroomde locatie voor het Sprookjesfestival.
Sprookjes komen binnen het festival terug in de breedste
zin van het woord. Zowel traditionele als moderne sprookjesverhalen vinden hun weg binnen het enorme aanbod
aan activiteiten. Mooie prinsessen, hardwerkende kabouters, lieve wolven, rondspringende kikkers en grappige
lakeien duiken op in de sprookjesvertolkingen van gevestigde en opkomende kunstenaars. Dans, (vertel)theater,
musical, muziek, film, workshops: verschillende culturele disciplines passeren de revue in het theater, op school,
op straat en in de wijken. Er zijn honderden activiteiten op circa 40 verschillende locaties. Het thema ‘toverstof’
komt overal in terug. Soms groots, soms klein en intiem. Maar altijd sprookjesachtig. Kijk voor het programma op
www.sprookjesfestival.nl!

Activiteiten van Rijnstad

Uitnodiging voor een sprookjesmiddag voor kinderen van 4 t/m 8 jaar
Beste kinderen,
Je bent uitgenodigd voor een gezellige sprookjesmiddag die gaat
plaatsvinden bij de Hooijmaat/Korenmaat op vrijdagmiddag 18 oktober
aanstaande.
Je bent welkom samen met je ouders of verzorgers van 13.30 tot 16.00 uur.
Verkleed komen mag!
Let op: Het aantal kinderen dat kan deelnemen is beperkt tot 100, dus van te
voren opgeven dat je komt is aan te raden.
Aanmelden voor deelname kan per email o.v.v. Sprookjesfestival 2019 op:
welkom@dehooijmaat.nl
De activiteiten die gaan plaatsvinden in en om de Korenmaat/Hooijmaat
staan in het teken van het thema van het Sprookjesfestival: Toverstof.
In de bijlage bij deze nieuwsbrief vinden jullie ook een kleurplaat.
Mede dankzij financiële bijdragen van Bewonersplatform Rijkerswoerd en Stichting Bewoners Vredenburg kunnen
we een leuke middag aanbieden met allerlei activiteiten:
1. Zandpotjes maken
2. Mad Science proefjes.
3. Tovergoochelen
4. Glitterdans

5. Zandkoekjes bakken
6. Toverstaf maken
7. Zandtekenen .
8. Extra knutseltafel

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met Liesje van Haaren - kinderwerker
van Stichting Rijnstad – l.vhaaren@rijnstad.nl, tel. 06-46 73 19 64. De kosten zijn €2,50 per kind.
Je kunt contant betalen aan de poort van de Stadsboerderij (graag gepast).
De activiteiten worden gesponsord door Bewonersplatform Rijkerswoerd, St. Bewoners Vredenburg,
Boerderijcafé de Hooijmaat, Stadsboerderij de Korenmaat en Rijnstad.

