
Oktober 2021

Wo 06 Start Kinderboekenweek

Vr 15 Afsluiting Kinderboekenweek

Za 23 Herfstvakantie t/m zo 31 oktober

November 2021

Vr 5 Start week van de Mediawijsheid

Een speciaal welkom voor onze nieuwe leerlingen
Julian, Yara, Amari, Parmis en Kian zijn in
augustus gestart. Giani-Luca is in september gestart
en Aras start in oktober bij ons.

Wij wensen hen een fijne tijd op Het Kinket!

Oktober
Datum Naam Leeftijd

3 Robin
Sam

7
6

7 Lune 8

9 Nayeli 7

13 Joey 8

15
Vince
Louise
Sanja

6
8
11

17 Aras 4

18 Bo 7

22 Luna 10

24 Boaz
Anthony

8
10

25 Almaro 8

26 Liyan 5

27 Linde 11

Wij wensen jullie een fijne dag!



Mededelingen

Inschrijven broertjes en zusjes
Voor huidig schooljaar zijn er nog enkele plaatsen beschikbaar voor
groep 1. Ook voor de kinderen geboren in 2018 begint het aardig vol te
lopen. Denkt u eraan om broertjes en zusjes op tijd in te schrijven?

24 december vrij
Op vrijdag 24 december zijn alle leerlingen vrij. Dit is geen studiedag. Deze ochtend is een
compensatie ochtend voor de middag van het schoolreisje van afgelopen september.

Ouders in de school
Onlangs zijn de corona maatregelen weer versoepeld. Toch kiezen wij er als school voor om niet mee te gaan met
alle versoepelingen. Deze keuze hebben wij gemaakt vanwege onze smalle gangen en de kwetsbare leeftijdsgroep
van ongevaccineerde kinderen.

Ouders zijn wel welkom in de school, maar nog niet tijdens het brengen en halen van de leerlingen. Dit houdt in dat
de kinderen van groep 1 t/m 3 buiten door de leerkracht worden opgevangen. De kinderen van groep 4 t/m 8 gaan
zelfstandig naar binnen.

Ouderbijdrage schooljaar 2021/2022
Zoals u weet worden op Het Klinket diverse leuke activiteiten georganiseerd die niet tot het
gewone lesprogramma behoren, zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen, de sportdag,
schoolreis/educatieve activiteit, etc., etc.. Deze activiteiten kunnen wij niet organiseren
zonder uw (financiële) hulp. Via de nieuwsbrief/Social Schools  houden wij u op de hoogte
van deze activiteiten. Daarbij vragen wij ook regelmatig uw hulp! De kosten van deze
activiteiten, die georganiseerd worden door de activiteitencommissie, worden betaald uit de
ouderbijdrage.

De ouderbijdrage is voor het schooljaar 2021/2022 opnieuw vastgesteld op € 50,- per kind.
Van dit bedrag wordt ook het schoolreisje (1x per 2 jaar) en het educatieve uitstapje (1x per 2 jaar) betaald.

Het kamp voor groep 8 wordt hier deels uit gefinancierd. Voor groep 8 bedraagt de ouderbijdrage daarom
€ 60,- per kind.

Wij vragen u ouderbijdrage naar ons over te maken. Ons bankrekeningnummer is
NL47 INGB 00083 68140 t.n.v. CBS Het Klinket Ouderbijdrage. Graag bij de betaling  de naam van uw kind
en zijn/haar groep vermelden.

Is uw kind in het bezit van een Gelrepas dan kunt u dat kenbaar maken door een kopie van de pas in te leveren in
de directiekamer of te mailen naar penningmeester.klinket@floresonderwijs.nl

Mocht het betalen van de ouderbijdrage voor u op problemen stuiten dan verzoeken wij u hierover contact op te
nemen met Roswitha Goldsmid.

mailto:penningmeester.klinket@floresonderwijs.nl


Lerarentekort
Het nieuwe schooljaar is gestart!
Binnen Flores Onderwijs werken wij met een eigen invalpool. ‘s
Ochtends om 7.00 uur zitten de planners klaar om de afwezige
leerkracht te vervangen. Helaas hebben we in de invalpool ook te maken
met het lerarentekort en kunnen daardoor niet altijd alle afwezige
leerkrachten vervangen worden.

Het ministerie heeft een handreiking gemaakt aanpak lerarentekort.
Deze handreiking biedt de mogelijkheid om incidenteel leerkrachten met
een VO bevoegdheid in te zetten of PABO studenten die nog net niet
helemaal klaar zijn met de opleiding. Goed nieuws want daarmee kunnen wij er beter voor zorgen dat er geen
klassen naar huis hoeven te worden gestuurd.

Mocht jij:
● een PABO diploma hebben
● een VO bevoegdheid hebben
● bezig zijn met het laatste jaar van de PABO
● een bewegingsdocent (ALO) zijn

Meldt je dan bij recruitment of de directeur van de school. Recruitment informeert je graag verder.
recruitment@floresonderwijs.nl of 026 76 00 956.

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.

Nieuws uit de wijk

Vanuit de wijk
Het JongerenNetwerk

Save the date 5 oktober 16:00

Opgroeien in Arnhem: een toekomst vol kansen Hoe wil Arnhem de komende jaren doelen
bereiken voor alle Arnhemse kinderen van -9 maanden tot en met 27 jaar. In september en
oktober gaat de wethouder jeugd Bob Roelofs daarover graag in gesprek met Arnhemse jongeren

en kinderen . Over wat er goed gaat, over of er nog iets ontbreekt. Kan er iets beter voor
jongeren in Arnhem, hoe zien jongeren de toekomst in Arnhem voor zich, waar moet meer
aandacht voor komen, sluit Arnhem aan bij de kansen en uitdagingen waar de jongeren mee te

maken hebben en meer

Naar aanleiding van elk gesprek maakt Sjoerd met de jongeren en hun ouders een advies,

waarmee de gemeente ook echt aan de slag gaat. Dit is dus je kans om invloed uit te oefenen

 maandag 5 oktober om 16:00 locatie volgt: het gesprek zal zeer waarschijnlijk online
plaatsvinden
Alle kinderen/jongeren en hun ouders in de leeftijd van 4 tot en met 12 zijn uitgenodigd om in de

raadszaal deel te nemen aan het gesprek. Laat je het even weten als je komt? Voor vragen over
de avond en om te laten weten dat je erbij bent kun je mailen naar:

lotte.barink@arnhem.nl sjoerd@hetjongerennetwerk.nl Of je kan bellen/appen op:

0631783570(Sjoerd)        We hopen je graag daar te zien!   

mailto:recruitment@floresonderwijs.nl
mailto:administratie.klinket@floresonderwijs.nl
mailto:lotte.barink@arnhem.nl


Activiteiten Rijnstad











Activiteit DFS Arnhem



KIESGROEP Arnhem




