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Een speciaal
welkom voor:
Chanell en
Yara die op
onze school
begonnen zijn.
Wij wensen jullie een fijne tijd op Het Klinket.
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Wij wensen jullie een fijne dag
Aanvulling op de agenda
7-8-9 april 2020
Groep 8 gaat op kamp.
Groep 1-2-3-4 vrij
 woensdag 18 september, donderdag 19 september en vrijdag 20 september zijn de
groepen 1 tot en met 4 vrij ivm met studiedagen van het team.

Start Kinderpostzegels.
Woensdag 25 september, is de start van de Kinderpostzegelactie.
Onze leerlingen uit groep 7 doen ook mee aan deze actie.
Kinderpostzegels maakt zich sterk voor kinderen die extra steun nodig
hebben. Dit jaar zetten zij zich in voor 8500 dakloze kinderen die in de
daklozen- of vrouwenopvang verblijven.. Met de opbrengst wil
¨Kinderpostzegels¨ ervoor zorgen dat de kinderen er zich beter thuis
voelen en dat er goede begeleiding voor ze is. Wij onderschrijven dit
goede doel van harte en hopen dat u de kinderen die bij u aan de deur
komen om de kinderpostzegels te verkopen, zult ondersteunen. De
kinderen uit groep 7 zijn op woensdag 25 september om 12.00 uur vrij
om met hun verkoopactiviteiten te beginnen. Alle bestellingen worden
per post bezorgd.
Gevonden voorwerpen
In de gang bij de kleuteringang
liggen alle gevonden voorwerpen
uitgestald. Het is weer een enorme
verzameling van tassen en
rugzakken (met en zonder inhoud),
jassen, dassen, schoenen etc. Wilt
u deze week kijken of er iets bijzit
wat u kwijt bent. Volgende week
maandag wordt alles wat overblijft
naar de kledingcontainer gebracht.
Na het startfeest is er ook nog een grote kabelhaspel blijven staan. Deze staat in de directiekamer.
Overigens is ook iemand een grijs jurkje kwijt. Wanneer u dit bent tegengekomen in de tas van uw kind kunt u het
afgeven in de directiekamer.

Kennismakingsgesprekken
Vanaf  24 september zijn er de kennismakingsgesprekken. U kunt zich
hiervoor al inschrijven via Mijn Schoolinfo. Waarom doen we dit?
Wij, als leerkrachten, hebben het beste voor met uw kind, maar u kent uw
kind het allerbeste.
U kunt ons veel waardevolle informatie geven. Die informatie kunnen wij
weer gebruiken in de omgang met uw kind. Samen willen we het beste voor
uw kind.
Als voorbereiding op deze kennismaking ontvangt u vandaag, via uw
zoon/dochter, een formulier waarop u het een en ander kwijt kunt over uw
kind.
Tip: noteer wat u wilt vertellen en/of
vragen! Wij vragen u dit formulier mee te nemen naar het gesprek en het
tijdens het gesprek toe te lichten. Na het gesprek kunt u het formulier aan de
leerkracht geven. Ook legt de leerkracht de afspraken of vragen vast.
In februari volgt een tweede gesprek. Aan het einde van het schooljaar het
derde gesprek.

Kinderboeken over voertuigen staan centraal in de Kinderboekenweek 2019, die loopt van woensdag 2 oktober tot
en met zondag 13 oktober 2019. Ook op school zal in deze periode in elke groep aandacht worden besteed aan
de kinderboekenweek.
Nieuws uit de directiekamer
Informatieavond
In het kader van de werkdruk is besloten geen informatieavond te houden. Er
bereiken ons berichten van ouders die aangeven dat jammer te vinden.
Wij realiseren ons dat u graag geïnformeerd wil worden over de lesdoelen van de
verschillende groepen en de mogelijkheid om te zien met welke methodes er wordt
gewerkt. Wij gaan kijken hoe we deze hiaten kunnen opvullen en zullen u daar
zsm over informeren.

Scherm zonnepanelen
Misschien was het u al opgevallen. In de gang bij de kleuteringang hangt al een tijd een tv scherm. Tot voor kort
stond hij op zwart maar nu is hij in gebruik genomen. Op dit scherm kunt u allerlei wetenswaardigheden zien die
betrekking hebben op de opbrengsten van de zonnecollectoren op het dak van de school. Leuk en leerzaam om te
zien welke besparing dit oplevert.
In de tweede helft van dit schooljaar gaan we, tijdens een 3 weken durend project,
met de kinderen aandacht besteden aan duurzaamheid. Dit project wordt geïnitieerd
door Slim Opgewekt. Deze organisatie heeft onze school verduurzaamd door de
plaatsing van de zonnecollectoren en door onze verlichting te vervangen door led
verlichting.

Herhaalde oproep
Beste ouders/verzorgers,
●
●

We hebben een mooi plan voor een groen kleuter- en
peuterplein.
We hebben voldoende subsidies geregeld.

Maar: er is helaas onvoldoende hulp op de 3 zaterdagen toegezegd.
En toch willen we dat groene plein voor
onze jongste leerlingen. Daarom zal een deel van het werk worden uitbesteed, en
vragen we u nogmaals om uw hulp voor de resterende werkzaamheden:
- zaterdag 21 september in de middag: muurtjes stapelen
- zaterdag 28 september ochtend en middag: toestellen en beplanting
Kunt u een dagdeel, of enkele uren van een dagdeel, dan vragen we u dit door te geven aan de leerkracht
van uw kind of uw aanmelding te mailen aan info.klinket@debasisfluvius.nl
We gaan er samen iets moois van maken!
Pieter de Jongschool, Het Klinket, Tussen Thuis en Jip en Janneke

Activiteiten van Rijnstad

