
December 2022

21 woe Kerstviering

23 vrij Studiedag/leerlingen vrij

24 Kerstvakantie
24 december 2022- 8 januari 2023

Een speciaal welkom voor:

David, Mats, Néomie die bij ons op school
begonnen zijn.

Wij wensen jullie een fijne tijd op Het Klinket!

December

Datum Naam Leeftijd

16 Myrthe 6

20 Aarohi 6

22 Vera 11

23 Ryan 8

24 Aleksander 5

27 Milas 7

31 Tim 11

31 Julian 10

Januari 2023

3 Noa 10

4 Yavuz 7

4 Djenaya 10

4 Safae 11

5 Roni 9

5 Luuk 10

8 Roos 7

9 Kyan 9



Kerst 2022

Wat was het een mooie avond! Eerst gezellig eten met je eigen klas en daarna luisteren naar het kerstverhaal.
Het kerstverhaal werd verteld en gespeeld door leerlingen, vaders, moeders, opa’s en oma’s.

Wij wensen u allemaal
hele fijne Kerstdagen
en een gelukkig 2023



Nieuwjaarstoost

Maandag 9 januari 2023 starten wij het nieuwe jaar met een nieuwjaarstoost. Alle
leerlingen en ouders worden om 8:30 uur verwacht op het kleuterplein om samen te
proosten op het het nieuwe jaar.

Mededelingen

Vanaf januari 2023 start juffrouw Charlotte bij ons op school in groep 8. Juf Charlotte is er de eerste drie weken
alleen op maandag en daarna elke maandag en dinsdag. In verband met ouderschapsverlof is juf Laura de maand
januari niet op school. Juf Meike vervangt haar drie dinsdagen in groep 8.

 Beste ouders / verzorgers,
 
 Hierbij stel ik me graag aan jullie voor. Mijn naam is Charlotte Wolsink, ik ben
49 en woon in Arnhem. Ik werk al 23 jaar met veel plezier in het Arnhemse
onderwijs, voornamelijk in de bovenbouw.
 Ik hou van reizen, koken, lekker eten, kunst, cultuur en lezen.
 Na de kerstvakantie start ik op het Klinket, ik zal naast Marleen de leerkracht
van groep 8 zijn. Ik heb er veel zin in en kijk ernaar uit om u en uw kind(eren)
na de vakantie te ontmoeten.
 
 Met vriendelijke groet,
 Charlotte Wolsink

Vrijwillige Ouderbijdrage

Zoals u weet worden op Het Klinket diverse leuke activiteiten georganiseerd zoals
Sinterklaas, Kerst, Pasen, de sportdag, schoolreis, etc. Deze activiteiten kunnen wij niet
organiseren zonder uw (financiële) hulp. De kosten van deze activiteiten, die
georganiseerd worden door de activiteitencommissie, worden betaald uit de vrijwillige
ouderbijdrage.
Om ons heen wordt alles duurder en daarom hebben wij in overleg met de MR de
ouderbijdrage opnieuw vastgesteld op € 57,50 per kind. (voorheen € 50,-) Dit bedrag is
voor alle groepen gelijk. (Voor groep 8 dus geen extra bijdrage meer voor het kamp).

Na de kerstvakantie ontvangt u van ons bericht om de ouderbijdrage over te maken. Ook krijgt u een brief om een
automatische incasso voor de ouderbijdrage te regelen.



Nieuws uit de wijk

_____________________________________________________________________________________



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

