In deze nieuwsbrief staan alle activiteiten en
studiedagen die aan het begin dit schooljaar zullen
plaatsvinden. Op dit moment wordt er nog druk
gewerkt aan de schoolgids voor 2019-2020. Die zal,
wanneer hij helemaal klaar is, weer via onze website
beschikbaar zijn. De activiteitenkalender kunt u
grotendeels al vinden in mijn schoolinfo.

Onze jarigen
Wij feliciteren alle leerlingen die vanaf 1 augustus
jarig zijn geweest.
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Wij hopen dat jullie een fijne dag hebben gehad

en de leerlingen
die de komende tijd jarig zijn
wensen wij vast
een hele fijne dag
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Het feest is begonnen
Samen met ouders en kinderen hebben we gisteren het nieuwe schooljaar
“ingeluid”. We hebben er weer zin in!
Een speciaal welkom voor:
Lord, Lorenzo, Roni, Rosanna, Anna, Tahnay en Javi die op onze school
begonnen zijn. Wij wensen jullie een fijne tijd op Het Klinket.

Luizenbrigade Pietje Precies.
De ouderwerkgroep Pietje Precies controleert a.s
woensdag 21 augustus alle leerlingen van de school
op hoofdluis. Houdt u deze dag hier rekening mee met
de haardracht van uw kind? Als er hoofdluis bij uw kind
geconstateerd wordt, neemt de school contact met u
op. Mocht u thuis hoofdluis ontdekken, dan willen we
graag dat u dit direct meldt bij de leerkracht. Die zal
dan de werkgroep Pietje Precies inschakelen om
verspreiding van hoofdluis tegen te gaan.
Schoolfotograaf
Maandag 2 en dinsdag 3 september komt de schoolfotograaf op school. Er
worden portretfoto’s, broertjes/zusjes foto’s en groepsfoto’s gemaakt.
Wanneer u wilt dat uw zoon/dochter samen met een broertje/zusje op de
foto gaat dat niet op onze school zit dan kan dat. U kunt daarvoor intekenen
op de lijst die bij de kleuteringang hangt. Op dinsdag 3 september is daar na
schooltijd gelegenheid voor. Wij zoeken voor beide dagen ook nog 2
ouders die het leuk vinden om de fotograaf te assisteren met het
ophalen van de groepen. U kunt zich hiervoor aanmelden door een mail te
sturen aan info.klinket@debasisfluvius.nl.
Voor de overige informatie en kledingtips verwijzen we u naar de bijlage.

Startfeest
zorg dat u
er bij bent!

Het is dé plek waar ouders, kinderen en leerkrachten
elkaar informeel kunnen ontmoeten onder het genot
van een hapje en een drankje.
Ook zijn er leuke activiteiten voor de kinderen.

Het startfeest is op
vrijdag 30 augustus
tussen 17.30 en 19.30 uur
op het schoolplein.
Uw hele gezin is welkom!
Het is belangrijk te weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen.
Tot en met maandag 26 augustus kunt u zich inschrijven.
- bij de klassen
- of via het antwoordformulier bij de mail van 15 augustus, die u via Mijn Schoolinfo heeft ontvangen
Het is de bedoeling dat u een “gerecht” meebrengt naar het startfeest.
Dit hoeft niet heel groot of heel veel te zijn omdat iedereen wat meebrengt.
Met alle gerechten maken we een buffet zodat er van alles te kiezen is.
Ook zullen er in alle groepen
kleine hapjes worden gemaakt
waar u van kunt genieten.
Vergeet u niet om zelf
borden, bestek
en eventueel een campingstoeltje of picknickkleed
mee te nemen
en natuurlijk...
uw gerecht!!
Wijn, bier, frisdranken en
broodjes hamburgers
zijn tegen een vergoeding
op het plein verkrijgbaar.
Water en ranja zijn gratis
Ook zal er weer een loterij zijn

De eerste studiedagen komen er al gauw aan!
In verband met studiedagen voor het team zijn op:
❖ Woensdag 18 september:
Groep 1-2-3-4 vrij
❖ Donderdag 19 september:
Groep 1-2-3-4 vrij
❖ Vrijdag
20 september:
Groep 1-2-3-4 vrij

Kledinginzameling
Afgelopen schooljaar is er kleding en textiel
ingezameld via een kledingcontainer en het
eindresultaat is bekend.
Er is 2.747 kilo kleding en textiel ingezameld en dit
levert € 412,05 op wat bestemd wordt voor het
opknappen van het kleuterplein. Ook wordt ditzelfde
bedrag door Curitas aan Simavi gedoneerd.
Hiermee gaan zij aan de slag om mensen in Afrika
en Azië te voorzien van schoon drinkwater, wc’s en
goede hygiëne. We bereiken daarmee een betere
gezondheid zodat kinderen weer naar school
kunnen gaan en volwassenen geld kunnen
verdienen.
De opgehaalde kleding en textiel wordt gerecycled en daarmee is er 9.615 kilo CO2 en 19.229.000 liter water
bespaard. Dit is weer beter voor ons milieu. Top gedaan!

Vrije dagen op een rijtje

Vakanties Schooljaar 2019-2020
herfstvakantie

12-10-2019

t/m

20-10-2019

kerstvakantie

21-12-2019

t/m

05-01-2020

voorjaarsvakantie

22-02-2020

t/m

01-03-2010

2e Paasdag

13-04-2020

meivakantie incl
Koningsdag

25-04-2020

t/m

10-05-2020

Hemelvaart weekend

21-05-2020

t/m

24-05-2020

tweede Pinksterdag

01-06-2020

zomervakantie

11-07-2020

t/m

23-08-2020

Studiedagen Schooljaar 2019-2020
woensdag 18-09-2019

studieochtend bovenbouw

groep 1-2-3-4 vrij

donderdag 19-09-2019

studiedag ontwikkelgroep rekenen

groep 1-2-3-4 vrij

20-09-2019

studieochtend onderbouw

groep 1-2-3-4 vrij

woensdag 13-11-2019

studieochtend onderbouw

groep 1-2-3-4 vrij

donderdag 14-11-2019

studiedag ontwikkelgroep taal/lezen

groep 1-2-3-4 vrij

15-11-2019

studiedag bovenbouw

groep 1-2-3-4 vrij

woensdag 5-02-2020

studiedag hele school

alle leerlingen vrij

woensdag 1-04-2020

studieochtend bovenbouw

groep 1-2-3-4 vrij

donderdag 2-04-2020

studiedag ontwikkelgroep taal/lezen

groep 1-2-3-4 vrij

vrijdag

vrijdag

vrijdag

3-04-2020

studieochtend onderbouw

groep 1-2-3-4 vrij

dinsdag

14-04-2020

Studiedag de BasisFluvius

alle leerlingen vrij

studiedag hele school

alle leerlingen vrij

maandag 15-06-2020

Nieuws uit de directiekamer
Het nieuwe schooljaar is begonnen
Gisteren hebben wij samen het nieuwe schooljaar “ingeluid” en heb ik al een groot
aantal ouders mogen ontmoeten. Wij hopen dat u een goede vakantie heeft gehad
en dat uw kinderen er weer zin in hebben om te beginnen aan het schooljaar
2019-2020. Ik hoop weer velen van u te ontmoeten op het Startfeest dat op
vrijdag 30 augustus door de activiteitencommissie wordt georganiseerd.
Fijn dat deze ouders zich zo willen inzetten voor onze school. Mocht u ook lid
willen worden van deze gezellige club dan kunt u zich hiervoor bij mij aanmelden of een mail sturen naar
info.klinket@debasisfluvius.nl. Wilt u geen lid worden van de activiteitencommissie maar af en toe een helpend
handje bieden dan vraag ik u aandacht voor onderstaande oproep.

Nieuws uit de directiekamer (vervolg)
Nieuwe vloer
U heeft het misschien al wel gezien: we hebben beneden een nieuwe vloer. Dat is eventjes anders binnenkomen!
We hopen er jaren plezier van te hebben.
Nieuwe gezichten in het team
Vanaf deze plek wil ik de nieuwkomers in ons team verwelkomen. Allereerst is dat Laura Abbas. Zij gaat dit jaar
samen met Romeo van Dijk groep 7 “draaien”. Jeltje Rieken, een oude bekende, staat naast Sytske Lakeman
in groep 1/2A. En last but not least Lisandra van Rooyen. Er zullen maar weinig mensen zijn, die haar niet kennen.
Zij gaat aan de slag als eventmanager. Zij gaat het team vertegenwoordigen in de activiteitencommissie.Wij
wensen jullie een hele fijne tijd op Het Klinket.
Schooljaar 2019-2020
De kranten staan er vol van en ook in ons team is het voelbaar: de werkdruk. Wij hebben samen een inventarisatie
gemaakt van alle activiteiten die op ons afkomen en zijn tot de conclusie gekomen dat we zoveel ballen niet
tegelijkertijd in de lucht kunnen houden. Daarom is de keuze gemaakt dat de focus van de leerkrachten met name
op het onderwijs moet liggen. Dat behelst niet alleen het lesgeven, de voorbereidingen en de oudercontacten, maar
ook het meegaan in de veranderingen die het onderwijs ondergaat en de verdere professionalisering op specifieke
onderdelen. Dat heeft o.a. geresulteerd in de aanstelling
van een eventmanager, zoals u hierboven al heeft kunnen
lezen. Maar ook dat het niet vanzelfsprekend is dat “het
team” allerlei (leuke) initiatieven gaat ondersteunen.
Vorig jaar heeft het team zich toegelegd op het EDI
instructiemodel. Dit jaar gaan we daarmee verder. We zien
een grotere betrokkenheid bij onze leerlingen en daarmee
ook goede resultaten
Afgelopen schooljaar heeft een aantal teamleden zich
geschoold in Focus PO, opbrengstgericht passend
onderwijs. Dit is een methode waarmee je goed zicht krijgt
op onze doelgroep en op de opbrengsten én
onderwijsbehoeften van de leerlingen. Dit schooljaar gaan
we hier schoolbreed meewerken.We zijn ervan overtuigd
dat we hiermee nog beter kunnen anticiperen op de
onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Er is ook een
goede relatie met Edi.
Nieuwe methodes
Vorig schooljaar zijn we gestart met een nieuwe methode voor taal en spelling, en een nieuwe methode voor de
kleuters. Dit schooljaar gaan we ons ook oriënteren op de aanschaf van een nieuwe rekenmethode en op een
nieuwe methode voor beginnend leesonderwijs in groep 3.
Ontwikkelteams
Vanuit deBasisFuvius is er de wens om op alle scholen te gaan werken met leerteams. Daarop zijn binnen het
team 3 ontwikkelteams geformeerd die zich gaan buigen over verschillende vakgebieden (Rekenen, Taal - Lezen,
Snelle Snappers)
Deze ontwikkelteams formuleren hun ambities en de manier waarop en met welke tools die doelen bereikt moeten
gaan worden. Deze plannen worden theoretisch onderbouwd en in de praktijk geëvalueerd. Het ontwikkelteam is
verantwoordelijk voor dat specifieke vakgebied en bewaakt de doorlopende lijn binnen school en de ontwikkeling
die het doormaakt.
Academische Opleidingsschool
Vorig jaar zijn wij gestart als Academische Opleidingsschool. Ook dit jaar gaan we hier mee verder. De helft van
het team zal hiervoor een basiscursus coachen gaan volgen. De andere helft krijgt die scholing een schooljaar
later. Net als vorig schooljaar gaan we weer veel nieuwe collega’s op onze school opleiden.

Mede dankzij de toekenning van een subsidie door de provincie
Gelderland kunnen wij verder met de vergroening van ons
schoolplein. Ditmaal zal de focus liggen op de kleuterpleinen.
Vanavond komt de groencommissie bij elkaar om de plannen te
bespreken. Zoals het er nu naar uitziet worden er 3 zaterdagen in
september gepland om de werkzaamheden uit te voeren.

Wij willen u vragen om vast in uw agenda te kijken wanneer u ons zou
kunnen helpen.
Zaterdag 14 september
tegels eruit en evt. verplaatsen
Zaterdag 21 september wordt de grond waar nodig verplaatst.
Dit gebeurt door een bedrijf
Zaterdag 28 september
Aankleden plein en poten van planten

Binnenkort ontvangt u informatie:
-

hoe u zich aan kunt melden en de
specifieke werkzaamheden op deze zaterdagen

Voor activiteiten en faciliteiten
buiten het reguliere lesprogramma
vragen wij ook in het nieuwe schooljaar
weer om uw medewerking
Ouderbijdrage schooljaar 2019-2020
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, de publicatieborden en MijnSchoolinfo 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 2019-2020 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 verzoeken u vóór 1 november 2019 uw bijdrage over te maken aan NL47INGB
00083 68140 t.n.v. CBS Het Klinket Ouderbijdrage o.v.v. de naam van uw kind en

zijn/haar groep.
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@debasisfluvius.nl
Mocht het betalen van de ouderbijdrage voor u op problemen stuiten dan verzoeken
wij u hierover contact op te nemen met Loes Hilderink
Bijdrage continurooster schooljaar 2019-2020
Beste ouders/verzorgers,
Voor het komende schooljaar vragen we aan de ouders per kind een bijdrage van €40,Dit is een verhoging van €5,- Reden hiervoor is o.a. dat we haast geen vrijwilligers meer
zijn en de pedagogisch medewerkers kosten meer per uur. Van de ouderbijdrage
worden de pedagogisch medewerkers en overblijfmedewerkers betaald die tussen de
middag uw kind(eren) opvangen als hun leerkracht een half uur pauze heeft.

Dat half uur middagpauze komt de leerkracht zeer ten goede
en daardoor ook uw kind.
De scholen hebben er voor gekozen dit door geschoolde
medewerkers te laten doen en daar hangt dit prijskaartje aan.
Er is een goede samenwerking en regelmatig overleg met de
overblijfmedewerkers, de leerkrachten en de directie/MR van
beide scholen. Om deze continuïteit niet in gevaar te
brengen is het belangrijk dat ouders hier aan mee betalen.
Dan kan en blijft BSO Tussen Thuis garant staan voor een
goede en professionele opvang van uw kind(eren).
De complete brief + het incasso formulier treft u aan in de
bijlage.

