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In deze week zijn de 10-minuten
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en adviesgesprekken groep 8
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Nieuwsbrief

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

voor onze jarigen!
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Wij wensen jullie een fijne dag

Rapport en 10-minutengesprekken / Advies-verwijzingsgesprekken groep 8
1e rapport
Op vrijdag 14 februari ontvangen de groepen 3 tot en met 7 hun eerste rapport.
10-minutengesprekken
In de week van maandag 17 februari worden er 10-minutengesprekken gehouden
voor de groepen 1 tot en met 7. Ook de de advies / verwijsgesprekken voor groep
8 worden in deze week gehouden.
Heeft u zich nog niet via Mijn schoolinfo ingeschreven? Wilt u dat dan snel doen?
Wanneer u niet zelf inschrijft krijgt u van de juf of meester een datum en tijd
toegewezen.

Wanneer u het fijn vindt wanneer uw zoon/dochter bij het gesprek aanwezig is, willen wij u
vragen om dat bij uw intekening voor het 10-minutengesprek te vermelden.

Schoolschaaktoernooi
Op 25 januari hebben een zestal kinderen van onze school meegedaan aan het arnhems kampioenschap
schoolschaak. Zij zijn ingedeeld in groepen met kinderen die allemaal in dezelfde jaargroep zitten.
Hieronder hun resultaten:
Jonne werd 8e in zijn jaargroep.
Diego en Isaac werden gedeeld 7e en Luuk 3e in hun
jaargroep.
Wout werd 1e in zijn jaargroep!
Isaac werd 7e in zijn jaargroep.
Knap gedaan hoor, grote klasse!
Deze leerlingen kunnen in MijnSchoolinfo op hun eigen
groepspagina de teamfoto terugvinden.

Nieuws uit de directiekamer

Broertjes/zusjes
Ik wil een vriendelijk verzoek
doen aan die ouders van onze
leerlingen die nog een jonger
broertje of zusje hebben die
nog dit schooljaar of in het
schooljaar 2020-2021 gaan
instromen.
Wilt u uw kind(eren vast inschrijven?  Voor onze planning is het fijn om al vroeg een indicatie te hebben van de
leerlingaantallen. Inschrijfformulieren zijn af te halen in de directiekamer.

Voorjaarsvakantie
Van zaterdag 22 februari tot en met zondag 1 maart
is de school gesloten ivm de voorjaarsvakantie.
Het team van het Klinket wenst u allen hele fijne
dagen. Wij zien de kinderen weer graag terug op
school op maandag 2 maart

