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Datum

Naam

Leeftijd

2

Luna

11

3

Louiza

11

7

Isabella

10

8

Sven

8

Darrin

11

Een speciaal welkom voor:
Pip die op onze school begonnen is.

14

Max

11

15

Lareen

6

Wij wensen haar een fijne tijd op Het Klinket.

22

Vera

9

23

Ryan

6

27

Milas

5

Sascha

13

Tim

9

31

Wij wensen jullie een fijne dag

Mededelingen
Schoolfotograaf
Begin oktober is de schoolfotograaf geweest. Vorige week ontvingen u en wij inlogcodes en kon iedereen het
resultaat bekijken. Hier hebben wij reacties op gekregen. Deze hebben wij als feedback aan de fotograaf
teruggegeven.

Gezien de reacties hebben wij ervoor gekozen om nogmaals schoolfoto’s te laten maken,
maar dan door een andere schoolfotograaf, namelijk van Nieuweschoolfoto.nl. De fotograaf
is vrijdag 27 november bij ons op school. U bent hier inmiddels over geïnformeerd via
MijnSchoolinfo. Wij gaan er vanuit dat de resultaten van deze schoolfotograaf aan uw en
onze verwachtingen voldoen.
Sinterklaasviering
Sinds zaterdag 14 november is Sinterklaas weer in het
land. Met de kinderen volgen wij het
Sinterklaasjournaal. Altijd weer spannend om te zien
wat de Pieten nu weer beleven. Hopen maar dat alles
goed gaat!
Vanaf maandag 16 november is onze school weer
helemaal in ¨Sintsfeer¨ versierd.

Woensdag 25 november hebben alle kinderen onder schooltijd hun schoen gezet. Wat was het spannend
donderdagochtend. De school was nog donker en de gordijnen bij groep 3 zaten dicht. Ook moesten de leerlingen
van groep 3 door de hoofdingang naar binnen. En..o o oooo, wat hebben de rommelpieten er een bende van
gemaakt.

Op vrijdag 4 december vieren wij het Sinterklaasfeest met de kinderen.
Vanwege de Corona kunnen wij dit helaas niet met aanwezigheid van de
ouders vieren. De kinderen worden zoals altijd om 08.20 uur bij de juf/meester
op het plein verwacht. Op welke manier Sinterklaas dit jaar onze school
bezoekt moeten wij natuurlijk nog afwachten.

De groepen 5 t/m 8 gaan natuurlijk weer lootjes trekken en surprises maken en vieren dit 4 december in de klas.
Hierover heeft u via MijnSchoolinfo verdere informatie van de leerkracht gekregen.

Kerstviering
Op woensdag 16 december vieren wij Kerst op school. In de week van 7 december ontvangen de
kinderen via MijnSchoolinfo hiervoor een uitnodiging.

MSI wordt Social Schools
MijnSchoolinfo wordt overgenomen door Social Schools. Dit houdt verandering in. Voor ons en voor u. Wij zijn
bezig Social Schools in te richten en alle gegevens over te zetten. Na de kerstvakantie ontvangt u een activatiebrief
waarmee u een account in Social Schools kunt maken. Vanaf 1 februari gaan wij over van MijnSchoolinfo naar
Social Schools.

Juf Annemiek
Juf Annemiek komt ons team tijdelijk versterken. Juf Annemiek is intern begeleider op de Lea
Dasbergschool en nu ook twee dagen op Het Klinket naast juf Marike. Juf Marike richt zich op de
groepen 1 t/m 4 en juf Annemiek op de groepen 5 t/m 8. Juf Marike blijft betrokken bij de lopende
zaken in de bovenbouw.

3e Kleutergroep
Onze kleutergroepen lopen weer lekker vol en daarom starten we na de kerstvakantie met een 3e kleutergroep. Dit
betekent dat we net zoals voorgaande jaren de leerlingen ‘zorgvuldig’ gaan verdelen over de drie groepen. De
ouders van de leerlingen van groep 1 en 2 worden hierover begin december geïnformeerd.
Inschrijven broertje of zusje
Zijn er nog broertjes en/of zusjes die nog niet zijn ingeschreven, maar wel graag naar onze school willen? Dan kunt
u een afspraak maken via de website of een aanmeldformulier ophalen op school.

Kletskaarten voor ouders
Kletskaarten horen bij onze methode Vreedzame School en zijn bedoeld om thuis samen met uw kind(eren) in
gesprek te gaan over de thema’s die ook op school worden besproken. De kletskaarten zijn er voor de groepen 1
t/m 6. (als bijlage bij de Nieuwsbrief)

Gegevens
Wilt u uw gegevens (zoals adres, e-mailadres en (mobiele)
telefoonnummers) zelf in MijnSchoolinfo controleren en indien
nodig aanpassen? En wilt u deze wijzigingen doorgeven aan
onze administratie? Dit kan door een mailtje te sturen naar
administratie.klinket@floresonderwijs.nl.

