
April 2021

Ma 5 Tweede Paasdag - alle leerlingen vrij

Di 6 Studiedag Florẽs - alle leerlingen vrij

Di 20 Eindtoets groep 8

Wo 21 Eindtoets groep 8

Za 24 Meivakantie t/m zo 9 mei

Mei 2021

Do 13 Hemelvaart - alle leerlingen vrij

Vr 14 Alle leerlingen vrij

Wo 19 Kamp groep 8

Do 20 Kamp groep 8

Vr 21 Kamp groep 8

Ma 24 2e Pinksterdag

Vr 28 Streetwise

Een speciaal welkom voor:

Aarohi; ze is in maart bij ons op school is begonnen.

Wij wensen haar een
fijne tijd op Het Klinket.

Datum Naam Leeftijd

01 Maliha 9

05 Mees
Zahra

9
11

06 Aron 6

11 Gesèry 10

13 Zeynep 8

19 Daniel 11

21 Sam 12

22 Jamilla
Javon

9
11

23 Sofia
Liv

6
6

24 Lévano
Jess

8
11

26 Lente 10

28 Stefania
Joëlla

9
12

Wij wensen jullie een fijne dag!



Mededelingen

Juf Marjolein
Afgelopen dinsdag heeft juf Marjolein voorlopig afscheid genomen van haar  groep. Vanaf dit moment in haar
zwangerschap is het advies niet meer voor de groep te staan, maar werkzaamheden buiten de groep te doen. Half
mei gaat ze genieten van haar zwangerschapsverlof. Wij wensen haar alvast een hele mooie tijd toe.

Juf Sytske
Dinsdag hebben we met de hele school de 65e (en een beetje) verjaardag van juf Sytske gevierd. Die ochtend
werd zij door groepen 1/2 en 3 in de hal en gangen toegezongen met ‘lang zal ze leven’. Iets later zongen alle
groepen een speciaal voor haar geschreven lied via Google Meet. Namens juf Sytske bedankt voor alle mooie
tekeningen en cadeautjes.

Social Schools
In Social Schools hebben wij de modules ‘Absentie melden’ en ‘Verlof aanvragen’. In de bijlage leest u uitleg
over wanneer u welke module gebruikt en waar u dit kunt vinden.

MR vergadering
Op 16 maart hadden wij weer een MR vergadering op de planning staan. En omdat
we jullie graag op de hoogte willen houden, delen we hier in het kort wat deze keer
besproken is.

Hieronder noemen we een aantal van die punten. Als je er meer over wilt weten; je
kunt ons altijd mailen via mr.klinket@floresonderwijs.nl

● De nieuwe schoolgids is besproken, deze is bijna klaar. Na goedkeuring van de MR komt deze op de
schoolwebsite en op de site Scholen op de kaart’.

● De studiedagen voor volgend jaar. Hier hoort u binnenkort meer over vanuit de directie.
● Het vakantierooster ‘21/’22 besproken zoals het nu vastligt. Dit komt nog terug op de volgende

vergadering.
● Ook over de zittingstermijn van de huidige MR. We hebben afgelopen nieuwsbrief een oproep gedaan of er

interesse is in de functie. Wij hebben hier tot op heden geen reacties op ontvangen. Hieronder volgt nog
even een toelichting op de taken van de MR.

● Wat doet de MR precies?
○ het behartigen van belangen van personeel, leerlingen en ouders
○ het bevorderen van openheid, openbaarheid en onderling overleg
○ het waken voor discriminatie op welke grond dan ook en het toezien op gelijke behandeling
○ het bevorderen van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn in de school

Een toevoeging op dit punt is dat de huidige MR bereid is om te blijven zitten. Mocht u toch interesse
hebben, kunt u altijd contact opnemen!

https://socialschools.zendesk.com/hc/nl/articles/360000639931-Kind-absent-melden-
https://socialschools.zendesk.com/hc/nl/articles/360020655812-Een-verlofaanvraag-doen-voor-je-kind-eren-
mailto:mr.klinket@floresonderwijs.nl


De overige onderwerpen waren; het sociaal veiligheidsplan van Het Klinket; wat er gedaan wordt bij afwezigheid
van leerkrachten i.v.m. Corona en/of in quarantaine moeten van klassen. Er ligt een plan over hoe er snel
geschakeld kan worden naar online onderwijs.

De volgende MR vergadering is: 20-04-2021

Namens de MR,
Romeo, Sytske, Patricia, Richard, Lonneke en Meike

Voorstellen

Ik ben Pleun Kemner, eerstejaars Pabo student aan de HAN in Nijmegen. Tot de zomer loop ik
stage in groep 1/2 C bij Rachel Risthaus. Door een tekort aan stageplekken ben ik op deze
mooie school in Arnhem terecht te komen. Ik kom zelf uit het mooie Brabant dus als de
leerlingen ooit thuiskomen met dat ze les hebben gehad van een 'Belgische docent' dan ben
ik dat waarschijnlijk met mijn Brabantse accent. Ik kijk er naar uit om het aankomende half jaar
op basisschool het Klinket stage te lopen!

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
Graag willen wij jullie wijzen op de lancering van het Digitale Scheidingsloket per 1 maart jl.

Het Digitaal Scheidingsloket is een online platform dat een overzicht biedt van alle (praktische) zaken die
geregeld moeten worden als mensen uit elkaar gaan of gaan scheiden.
In de bijlage vindt u een flyer met ‘meest gestelde vragen’ over dit loket, waardoor u een beeld krijgt van
wat het loket inhoudt.

Belangrijk om te vermelden is dat als je via google gaat zoeken op (digitaal) scheidingsloket, er dan
regelmatig commerciële organisaties naar voren komen.
Het is belangrijk om echt te zoeken op www.digitaalscheidingsloket.nl.

mailto:administratie.klinket@floresonderwijs.nl
http://www.digitaalscheidingsloket.nl/
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