
 
 

 
 

 

Maart 2020 

di 3 Nieuwsbrief 

wo 4 Luizencontrole 
19.30 uur Activiteitencommissie 

ma 9 Groep 1-2-3-4 vrij ivm studiedag 

di 17 Nieuwsbrief 
Klinket heeft talent 

wo 18 Hercontrole luizen 

di 24 19.00 medezeggenschapsraad 

wo 25 11.45-12.15 uur Kijkje in de klas 

di 31 Nieuwsbrief 

April 2020 

wo 1 Groep 1-2-3-4 vrij  ivm studiedag 
Schoolvoetbal groep 7-8 1e ronde 

do 2 Groep 1-2-3-4 vrij  ivm studiedag 

vr 3 Groep 1-2-3-4 vrij  ivm studiedag 

 

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

 

 
voor onze jarigen! 

Datum Naam Leeftijd 

6/3 Jack 9 

7/3 Micha 10 

8/3 Mika 5 

8/3 Rohat 6 

11/3 Zeno 7 

14/3 Sophie 11 

15/3 Dani 12 

16/3 Melanie 9 

16/3 Lars 9 

 
Wij wensen jullie een fijne dag  



 
 
 
Klinket team stijgt tot grote hoogte bij het schoolschaakkampioenschap. 
Het team van het Klinket (bestaande uit Wout, Isaac, Diego en Luuk) is 2e geworden bij het 
Arnhemse schoolschaakkampioenschap. Zij mogen daarmee door naar de volgende ronde waar ze 
het moeten opnemen tegen andere schoolteams uit de regio (OSBO) Goed gedaan hoor. Wij zijn 
benieuwd hoe jullie het op 21 maart a.s. daar gaan doen en wensen jullie heel veel succes! 
 

 
 
 
 
Luizencontrole 
Zoals gebruikelijk na iedere schoolvakantie worden morgen, woensdag 4 maart, alle 
kinderen weer gecontroleerd op hoofdluis. Wilt u zo vriendelijk zijn hiermee, met de 
haardracht van uw kind, rekening te houden? 
Geen gel, vlechtjes etc. Dat scheelt de luizenbrigade een hoop werk 
 
 

Studiedag voor groep 1-2-3-4 
Maandag 9 maart zijn de kinderen uit groep 1-2-3-4 vrij in verband met een 
studiedag.Zij hebben dus een lekker lang weekend! 
 
 

Klinket heeft Talent 
Heeft u het al genoteerd in uw agenda dat er op 
dinsdag 17 maart  weer een Klinket heeft Talent zal 
zijn? 
Dan presenteren de verschillende groepen zich weer 
in de grote gymzaal  en laten zien welke talenten zij in 
hun midden hebben.  

De 1e ronde begint om 12.50 uur (tot 13.30 uur) en 
daarin presenteren de groepen 1/2A-1/2C-4-6 en 8 

zich. De presentatie wordt verzorgd door leerlingen uit groep 8.  
De 2e ronde begint om 13.45 uur (tot 14.15 uur) en daarin presenteren de groepen  1/2B-3-5 en 7 zich. Deze 
presentatie wordt verzorgd door leerlingen van groep 7. 
 
Belangrijk om te weten: 

● 10 minuten voor aanvang gaat de deur open 
● in verband met de rust gaat de deur dicht wanneer 

de voorstelling begint.` 
● er is maar beperkt zitruimte in de gymzaal  
● Klinket Talent is alleen bedoeld voor 

ouders/verzorgers en eventueel jongere broertjes en 
zusjes. Deze graag bij u (op schoot) houden. Ook 
vragen wij u géén kinderwagens mee de gymzaal in 
te nemen. 

● de kinderen van de school zitten bij de groep op hun 
eigen plek 

 

We willen de ouders, die de 2e ronde bezoeken, vragen om na na afloop mee te helpen met het opruimen van de 
stoelen. Vast bedankt voor uw hulp!  

 
 
  



 
 
 
 
 
Kijkje in de klas 
U bent van harte uitgenodigd om op 25 maart tussen 11.45 uur en 12.15 uur in de klas van 
uw kind. Uw zoon/dochter kan u dan laten zien en vertellen over hoe en met welke 
methodes zij in de klas werken. 
 
 

Nieuws uit de directiekamer 

 
 

 

 

 

 

Een nieuwe naam en een nieuw logo 
Per 1 maart 2020 zijn de  stichtingen De Basis en Fluvius daadwerkelijk gefuseerd en gaat de scholenkoepel, tot 
nu toe bekend onder de naam DeBasisFluvius, verder als Florēs Onderwijs. In de praktijk merken medewerkers 
weinig van de fusie. Voor leerlingen en ouders/verzorgers verandert er niets.  

Sinds 2015 werken de schoolbesturen De Basis en Fluvius al intensief samen als DeBasisFluvius. Een fusie 
tussen beide stichtingen was op dat moment nog niet mogelijk vanwege de strenge fusietoets. Het kabinet 
versoepelde de toets per 1 januari 2020 waardoor een fusie nu wel mogelijk is. 

Sinds juli 2019 is hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de fusie tussen De Basis en Fluvius. Het was een 
lange weg, waarin intensieve afstemming plaatsvond met interne en externe partijen. “Mét resultaat: inmiddels 
staan alle partijen achter de fusie.  

 

Waterleidingen van Flores scholen zijn loodvrij! 

Na de berichtgeving dat er nog actieve loden waterleidingen die zijn 
gevonden in gebouwen heeft u misschien vragen over onze school. 

Geruime tijd geleden zijn de Flores scholen al gecontroleerd en 
loodvrij bevonden. 

Alle scholen van Flores zijn in orde en hebben dus geen actieve 
waterleidingen van lood.Alle leidingen zijn van koper en/of van voor 
leidingwater goedgekeurd 
kunststof. 

 
Nieuwe invaller voor gymdocent 
De afgelopen maanden, hebben we door een ernstige blessure van Richard 
onze gymdocent moeten roeien met de riemen die we hadden. Vanaf morgen 
worden de gymlessen overgenomen door Maartje Jolijn Timmerman. Wij 
wensen haar welkom in ons team en veel succes en plezier met haar 
gymlessen. Vandaag wordt Richard geopereerd aan zijn schouder. Wij wensen 
hem veel sterkte bij deze operatie en wensen hem voor daarna een 
voorspoedig herstel toe. 
 
 
 



 
 
 

 
Omgaan met pubers 
Heeft u een puber in huis? Een kind tussen de 12 en 16 jaar? In deze jaren 
verandert in korte tijd veel: 
voor kinderen én voor hun ouders. En dat kan vragen oproepen bij ouders. Veel 
ouders vinden het 
prettig om met andere ouders hierover te praten. U ook? Misschien is de cursus 
Omgaan met pubers 
dan iets voor u.  
 
 
 

In zes bijeenkomsten van twee uur gaat u met de cursusleidsters (twee 
jeugdverpleegkundigen van de Jeugdgezondheidszorg) en andere ouders 
aan de slag. U krijgt informatie over de ontwikkeling van uw puber, en 
over opvoedvaardigheden die u kunt gebruiken.  
Deze vaardigheden worden samengevat in de term LOS: Luisteren – 
Overleggen – Sturen.  
Tijdens de bijeenkomsten oefenen ouders met opvoedvaardigheden, 
wisselen zij ervaringen uit en kijken naar filmpjes.  
 
Iedere week is er een thuisopdracht, om de informatie uit de cursus thuis 
toe te passen. Ook krijgt u wekelijks een folder met informatie over het 
onderwerp van die week. De cursus is voor alle ouders en verzorgers van 
pubers. Respect voor verschillende manieren van 
opvoeden is het uitgangspunt.  
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de bijlage. 
 
 

INFO VANUIT HET WIJKTEAM 

 
Beste ouders, 
 
Graag willen wij onszelf nog weer eens onder de aandacht te brengen.  
Vanuit wijkteam Rijkerswoerd, Kronenburg en Vredenburg zijn wij de vaste 
contactpersonen voor de school van uw kinderen. 
 
Iedere vrijdagochtend van 8.30 tot 10.30  zijn we aanwezig in het lokaal 
van de peuter+groep (KDV Tussenthuis). Deze groep zit naast 
peuterspeelzaal Jip en Janneke. U kunt dan bij ons binnenlopen voor een 
vraag die u heeft. Soms kunnen we u direct antwoord geven op uw vraag. 
Mocht dit niet het geval zijn maken we graag een vervolg afspraak bij u 
thuis. Deze vragen kunnen over uiteenlopende zaken gaan.  

 
Bijvoorbeeld: 

- Wat doe ik als mijn kind steeds uit bed komt 's avonds? 
- Wij liggen in scheiding en weten niet of we de kinderen op de juiste manier betrekken? 
- Ik kom niet rond met mijn inkomsten. 
- Ik heb moeite met het bieden van structuur binnen mijn huishouden/gezin. 
- Wat als ik mij zorgen maak om mezelf of iemand binnen mijn gezin/omgeving?  

Madelon IJsseldijk                             Marloes Kleijn 

Madelon.ijsseldijk@wijkteamsarnhem.nl                           marloes.kleijn@wijkteamsarnhem.nl 
06- 12273543                                                                           06-10887054 
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iXpiekidz Arnhem 
Zaterdag 28 maart 2020 
Woensdag 13 mei 2020 

 
Kom ook naar de iXpiekidzdag in het iXperium Arnhem en ga mee op digitale ontdekkingstocht! 

Ontdek de gaafste en nieuwste gadgets in het iXperium, ervaar een andere wereld met VR  
of kom bouwen en programmeren met LEGO WeDo en Mindstorms 

 
Zaterdag 28 maart is de iXpiekidzdag van 10.00 tot 14.00 uur en op woensdag 13 mei kun je tussen 
13.30 tot 16.30 uur aan de slag in het iXperium Arnhem. De iXpiekidzdagen zijn voor kinderen uit groep 
1 t/m 8. 
 
Meld je voor een van de dagen aan via Arnhem@ixperium.nl o.v.v. de naam, leeftijd van het kind, groep 
en de naam van de basisschool. Ook is het belangrijk te vermelden welke datum je wilt komen. 
 
De iXpiekidzdagen zijn gratis en wij zorgen voor limonade en wat lekkers! 
 
Heb je vragen of opmerkingen mail ons dan op Arnhem@ixperium.nl. 
 
iXperium Arnhem 
Ruitenberglaan 27 (HAN Pabo gebouw) 
6826 CC Arnhem 
www.ixperium.nl 
 

  

  
 
 
 
 
 
 

http://www.ixperium.nl/

