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Wij wensen jullie een fijne dag!



Mededelingen

Vanuit de MR
De afgelopen periode hebben wij verschillende punten besproken bij de MR. We willen u graag op de hoogte
houden dus hierbij een aantal besproken punten:

● Er is bekend gemaakt dat de GMR is gevormd. Dit zijn leerkrachten en ouders van verschillende scholen
die bij elkaar komen om punten te bespreken die stichtingsbreed van belang zijn. Ook is dit een plek voor
de MR om vragen te stellen. We vinden het fijn dat er contact is en wij met onze vragen hier terecht
kunnen.

● De werkdrukgelden zijn goedgekeurd voor dit jaar. Dit betekent dat de vakdocent en de eventmanager hun
werk blijven uitvoeren op deze manier. Ook zijn er werkdrukdagen voor de leerkrachten. Dit zijn dagen dat
de leerkracht wel op school aanwezig is, maar dan niet voor de klas staat. In deze tijd is de leerkracht
bezig met andere werkzaamheden. Dit wordt als zeer prettig ervaren.

● De begroting voor 2022 is besproken. Op sommige punten is verduidelijking nodig, dus deze wordt nog
verder besproken.

● De stand van de vacatures zijn besproken. Indien hier meer duidelijkheid over is, wordt dit verder
besproken en doorgecommuniceerd.

De eerst volgende vergadering staat gepland op 24 januari 2022.

Indien u vragen heeft of meer wilt weten over een bepaald onderwerp,
kunt u mailen naar: mr.klinket@floresonderwijs.nl

Met vriendelijke groet,

Namens de MR:
Romeo, Meike, Denise, Lonneke, Richard en Gineke

Leerlingenraad
Na de kerstvakantie zijn wij gestart met onze leerlingenraad. We hebben voor de eerste keer bij elkaar gezeten en
kennis gemaakt. Ook hebben we besproken hoe een leerlingenraad werkt en hebben zij een aantal punten
aangegeven die ze graag zouden willen veranderen.

Graag stellen wij de leden van onze leerlingenraad aan u voor.

Jacky en Pharmis (gr. 3)                         Nisa en Morris (gr.4)                                Noa en Tim (gr. 5)

mailto:mr.klinket@floresonderwijs.nl


Roan en Mees (gr. 6)                        Lente en Melanie (gr. 7)                   Daniel en Jesse (gr. 8)

Boven in de gang is er in de vakantie hard gewerkt aan een nieuwe vloer en nieuwe meubels voor de
werkplekken/leesnissen. Met de leerlingenraad hebben wij nagedacht over hoe we de gang en de werkplekken
netjes (jassen en tassen aan de kapstok) kunnen houden. In februari komt de leerlingenraad weer bij elkaar.

Voorstellen
Juf Amber groep 8
Ik ben Amber Peters, 21 jaar oud en woon in Nijmegen. Na de kerstvakantie ben ik
begonnen op het Klinket, in groep 8. Ik sta  donderdag en vrijdag voor de groep.Op
dinsdag en woensdag ben ik werkzaam op het Klinket en het Lea dasbergschool als
invaller of voor extra werkzaamheden. Ik heb een passie voor lesgeven, lezen en sporten.
Ik heb al één week in groep 8 gestaan en dit is mij heel goed bevallen. Ik heb heel veel zin
om de leerlingen en de school beter te leren kennen en veel leuke lessen te geven.
Mochten er nog vragen of onduidelijkheden zijn, stuur mij gerust een mailtje.

Juf Aurora groep 7
Mijn naam is Aurora Ibba en ik ben 44 jaar. Sinds de kerstvakantie werk ik bij Flores onderwijs en ben ik o.a.
werkzaam op Het Klinket in groep 7. Voor mij een nieuw avontuur omdat ik heel recent vanuit het noorden van
Nederland naar Arnhem ben verhuisd. Ik sta al meerdere jaren voor de klas en vind het erg leuk om les te geven
aan de bovenbouw. Ik probeer zoveel mogelijk uitdaging te bieden in mijn lessen en kinderen kennis te laten
maken met nieuwe onderwerpen. Zelf houd ik erg van lezen, reizen, koken en ben ik erg creatief. Dit zal zeker
terug te zien zijn tijdens de crea lessen op Het Klinket.

Gegevens
Zijn uw gegevens (zoals adres, e-mailadres en (mobiele) telefoonnummers) gewijzigd? Dan is het fijn wanneer u dit
aan ons doorgeeft. Dit kan door een mailtje te sturen naar administratie.klinket@floresonderwijs.nl.

mailto:administratie.klinket@floresonderwijs.nl
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Nieuws uit de wijk

Wijkcoaches betrokken bij Kindcentrum Kempenaer
Vanuit het Sociale Wijkteam Rijkerswoerd, Kronenburg, Vredenburg zijn Peter Paul Slaats en Madelon IJsseldijk
betrokken bij Kinderopvang Tussenthuis , Peuterspeelzaal Jip & Janneke, en de scholen Pieter de Jong (Peter
Paul) en Het Klinket (Madelon); Kindcentrum Kempenaer.

Wat kan het wijkteam voor u doen?
Iedereen heeft wel eens momenten dat het minder gaat. Meestal kom je daar zelf wel weer uit. Zeker als je familie,
vrienden en buren om je heen hebt die kunnen helpen. Lukt het je niet om oplossingen te vinden? Of blijf je je
zorgen maken over je gezin of iemand in je omgeving? Klop dan aan bij jouw wijkteam! De wijkcoaches zijn er voor
alle inwoners van Arnhem.
Wij ondersteunen je in de zoektocht naar oplossingen voor lastige situaties. Bij het eerste gesprek stellen we veel
vragen om je goed te leren kennen. In een vervolgafspraak maken we samen een plan.  Soms bieden we zelf extra
ondersteuning, soms zijn de voorzieningen in de wijk een (deel van de) oplossing en soms schakelen we andere
organisaties in die meer gespecialiseerd zijn. De ondersteuning is altijd maatwerk. Omgekeerd is er ook alle ruimte
om vragen aan ons te stellen. We willen duidelijk en transparant zijn.

Wijkcoaches Peter Paul Slaats en Madelon IJsseldijk
Naast dat u ons altijd mag bellen, appen of mailen, is het de bedoeling dat wij z.s.m. maandelijks op vrijdagochtend
van 8.30 uur tot 10.30 uur aanwezig zijn in de Peuter+ groep van KDV Peuter Thuis (naast Jip & Janneke).
Wanneer dit start is afhankelijk van de coronamaatregelen.
U kunt dan bij ons binnen lopen met de vraag die u heeft. Soms kunnen we u direct antwoord geven op uw vraag.
Meestal zal dit niet het geval zijn en maken we graag een vervolg afspraak bij u thuis om rustig verder met elkaar in
gesprek te gaan.

U kunt met alle vragen op psychosociaal gebied bij ons terecht. Vragen die ouders de afgelopen jaren zoal bij ons
gesteld hebben:

- Hoe moet ik omgaan met de woedeaanvallen van mijn kind?
- Wat doe ik als mijn kind steeds uit bed komt ‘s avonds?
- Wij liggen in scheiding en weten niet of we de kinderen op de juiste manier betrekken?
- Ik kom niet rond met mijn inkomsten.
- Ik heb moeite met het bieden van structuur binnen mijn huishouden/gezin.

Madelon IJsseldijk Peter Paul Slaats

Madelon.ijsseldijk@wijkteamsarnhem.nl Peter-Paul.Slaats@wijkteamsarnhem.nl
06- 12273543 06-10886410
Kijk ook eens op onze website voor meer informatie; www.wijkteamsarnhem.nl
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