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Wij wensen jullie een fijne dag

Stakingsdag, de school is morgen gesloten

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

Klinket heeft Talent (herinnering)
Er wordt al weer druk geoefend want a.s. donderdag willen de
verschillende groepen u in de grote gymzaal laten zien welke
talenten zij in hun midden hebben.

De 1e ronde begint om 13.00 uur (tot 13.30 uur) en daarin presenteren de groepen 1/2A-3-5 en 7 zich.
De presentatie wordt verzorgd door leerlingen uit groep 7.
De 2e ronde begint om 13.45 uur (tot 14.15 uur) en daarin presenteren de groepen 1/2B-4-6 en 8 zich.
Deze presentatie wordt verzorgd door leerlingen van groep 8.
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!
Vrije dagen voor groep 1-2-3-4
● Op 13, 14, 15 november hebben de kinderen uit de groepen 1-2-3 en 4 vrij
in verband met studiedagen van het team.
● Donderdag 5 december vieren wij `s morgens Sinterklaas op school.
De kinderen uit de groepen 1-2-3-4 hebben daarna vanaf 12.00 uur vrij

Hij komt, hij komt…
Het is alweer bijna zover dat Sinterklaas in het land is.
Vanaf dinsdag 12 november volgen wij op school het Sinterklaasjournaal. Altijd weer spannend om te zien wat de
Pieten nu weer beleven. Hopen maar dat alles goed gaat!
De verwachting is dan dat de goedheiligman op zaterdag 16 november in Nederland/Apeldoorn arriveert. Dit keer
komt hij niet met de stoomboot maar met de stoomtrein!
Vanaf maandag 18 november zal onze school weer
helemaal in ¨Sintsfeer¨ versierd zijn.
Dinsdag 26 november mogen alle kinderen onder schooltijd hun
schoen zetten. Ze nemen dan dus een extra schoen mee naar
school . Fijn als u die wilt voorzien van zijn/haar naam.
Op dinsdag 27 november kunnen we dan kijken of Sint en zijn Pieten tijd hebben gevonden om de schoenen te vullen.
Op 5 december zal de Sint een bezoek brengen aan onze school. Om 8.30 uur zullen wij hem en zijn gevolg welkom heten op
onze school. Sint en zijn Pieten zullen deze ochtend aan alle groepen een bezoek brengen.
Na deze enerverende ochtend hebben de groepen 1-2-3 en 4 om 12.00 uur vrij.

Nieuws uit de directiekamer
Met trots stel ik u onze nieuwe
leerlingenraad voor:
Uit groep 3: Mees en Safira
Uit groep 4: Lieke en Tuur
Uit groep 5: Olivia en Linde
Uit groep 6: Luna en Zahra
Uit groep 7: Yanti en Suze
Uit groep 8: Daan en Anastasia
De leerlingenraad kan de school adviseren over allerlei zaken die voor de leerlingen belangrijk zijn.
De leerlingenraad heeft als doel om;
● de betrokkenheid van de leerlingen te vergroten
● de verantwoordelijkheid voor schoolse zaken te bevorderen
● de leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is
● aan te geven dat leerlingen een eigen stem hebben binnen de school, zodat ze weten dat ze meetellen
● de leerlingen spelenderwijs kennis te laten maken met democratische beginselen
● bevorderen van actief burgerschap
● de leerlingen leren om rekening te houden met elkaar en respect te hebben voor de mening van de ander
Hoe is de organisatie van de leerlingenraad?
Uit de groepen 3 t/m 8 worden twee vertegenwoordigers gekozen; ieder jaar worden
er rond oktober verkiezingen gehouden. Voor de verkiezingen leggen de
leerkrachten de groepen uit wat een leerlingenraad is en wat er van leden verwacht
wordt. Vervolgens kunnen leerlingen aangeven zich beschikbaar te willen stellen
voor de leerlingenraad. In elke groep worden 2 leerlingen gekozen die namens de
groep het woord zullen voeren in de leerlingenraad.
Bij elke vergadering is de directeur als adviseur/begeleider/vraagbaak aanwezig. De leden van de leerlingenraad
lichten de besluiten van de leerlingenraad toe in hun eigen klas. De leerlingen blijven een heel schooljaar in de
leerlingenraad.
Waarover kan een leerlingenraad vergaderen?
●
●
●
●

De leerlingenraad neemt ideeën mee vanuit de klas
Leden van de leerlingenraad worden aangesproken
Leden van de leerlingenraad komen zelf met ideeën
Het team kan bespreekpunten inbrengen

Mogelijke onderwerpen voor de leerlingenraad zijn: schoolregels, inrichting van de school of het plein, uitstapjes,
vieringen, buiten spelen of het overblijven.
Wanneer en waar vergadert de leerlingenraad?
In principe tweewekelijks op woensdag tussen 11.45 uur en 12.15 uur in de directiekamer.
Direct naar het voortgezet onderwijs of toch maar eerst een tussenjaar...
Binnenkort gaan de ouders van de leerlingen uit groep 8 op zoek naar een school voor voortgezet onderwijs die
goed bij hun kind aansluit. Steeds meer kinderen gaan van groep 8 niet meteen naar de brugklas, maar kiezen
voor een tussenjaar. Volgens deskundige vinden steeds meer leerlingen, maar ook ouders en
mensen die werken in het onderwijs dat een goed idee. Tijdens de lessen is er extra aandacht
voor dingen die in een brugklas minder gebruikelijk zijn. Zoals hoe leer je goed plannen, hoe
leer je organiseren en hoe leer je om te gaan met je huiswerk. Maar ook gewone vakken zoals
wiskunde en spelling. Op het jeugdjournaal hebben ze hier een item aan besteed.
Zij zijn op bezoek geweest bij de Jan Ligthartschool in Arnhem. Bent u geinteresseerd kijk dan
naar https://jeugdjournaal.nl/artikel/2307377-op-deze-school-heb-je-een-groep-9.html

Verantwoording Ouderbijdrage
Onze penningmeester Pieter heeft weer een mooi overzicht gemaakt
van de inkomsten en uitgaven van de gelden uit de ouderbijdrage.
Hieruit worden de uitgaven van allerlei activiteiten, die niet uit het
onderwijs- budget kunnen worden bekostigd, betaald. Het zal de laatste
keer zijn dat Pieter hiervoor zorg draagt. In de loop van dit schooljaar zal
hij zijn werk overdragen aan Mehmet. We zijn erg blij dat hiermee in de
opvolging van Pieter is voorzien. Wij willen Pieter vast bedanken voor
zijn jarenlange zorg voor en verantwoording van de ouderbijdragen.

Begroting

Werkelijk

Verschil

Begroting

2018-2019

2018-2019

2018-2019

2019-2020

Inkomsten

Inkomsten
€ 10.360,00

€ 10.157,50

-€ 202,50

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Rente

€ 0,00

reservering schoolreisje

€ 1.500,00

€ 1.500,00

€ 0,00

reservering schoolreisje

€ 0,00

reservering Jubileumfeest

€ 2.100,00

€ 2.100,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 556,00

€ 556,00

extra inkomsten

€ 13.960,00

€ 14.313,50

€ 353,50

Totale baten

Ouderbijdrage
Rente

extra inkomsten
Totale baten
Uitgaven

Ouderbijdrage

€ 10.760,00

€ 500,00
€ 11.260,00

Uitgaven

Schoolreis

€ 5.400,00

€ 4.610,50

€ 789,50

Schoolreis

€ 2.325,00

Kamp groep 8

€ 1.000,00

€ 728,03

€ 271,97

Kamp groep 8

€ 1.300,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

reservering schoolreis

€ 2.000,00

Feestweek

€ 100,00

€ 0,00

€ 100,00

Feestweek/eindfeest

Sinterklaas

€ 1.100,00

€ 993,12

€ 106,88

Sinterklaas

Kerst

€ 750,00

€ 809,15

-€ 59,15

Kerst

€ 750,00

Pasen

€ 200,00

€ 30,80

€ 169,20

Pasen

€ 200,00

Project-/Kinderboekenweek

€ 250,00

€ 103,85

€ 146,15

Project-/Kinderboekenweek

€ 250,00

Sport en spel/koningsdag

€ 500,00

€ 29,90

€ 470,10

Sport en spel/koningsdag

€ 500,00

Juffen-/Meestersdag

€ 200,00

€ 367,70

-€ 167,70

Juffen-/Meestersdag

€ 200,00

Afscheid groep 8

€ 200,00

€ 254,10

-€ 54,10

Afscheid groep 8

€ 200,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Inrichten klassen

€ 250,00

€ 0,00

€ 250,00

startfeest

€ 700,00

€ 681,36

€ 18,64

reservering schoolreis

xxxx

xxxx
Diversen
jubileumfeesten
Bankkosten

Totale lasten
Saldo baten en lasten

xxxxx

€ 100,00
€ 1.100,00

€ 0,00

Inrichten klassen

€ 250,00

startfeest

€ 500,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 250,00

€ 159,47

€ 90,53

Diversen

€ 250,00

€ 2.800,00

€ 2.769,07

€ 30,93

Reservering jubileumfeesten

€ 700,00

€ 160,00

€ 169,81

-€ 9,81

Bankkosten

€ 170,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 13.860,00

€ 11.706,86

€ 2.153,14

€ 10.795,00

€ 100,00

€ 2.606,64

€ 2.506,64

€ 465,00

xxxxx

€ 0,00

Heeft u de ouderbijdrage en/of de bijdrage voor het continurooster nog

niet betaald?

Ouderbijdrage schooljaar 2019-2020
Zoals u weet worden op Het Klinket diverse leuke activiteiten georganiseerd
die niet tot het gewone lesprogramma behoren, zoals Sinterklaas, Kerst,
Pasen, de sportdag, schoolreis/educatieve activiteit, etc. etc.. Deze
activiteiten kunnen wij niet organiseren zonder uw (financiële) hulp. Via de
nieuwsbrief, de publicatieborden en MijnSchoolinfo houden wij u op de
hoogte van deze activiteiten. Daarbij vragen wij ook regelmatig uw hulp! De
kosten van deze activiteiten, die georganiseerd worden door de
activiteitencommissie, worden betaald uit de ouderbijdrage.
De ouderbijdrage is voor het schooljaar 2019-2020 opnieuw vastgesteld op € 50,- per kind. Van dit bedrag wordt
ook het schoolreisje (1x per 2 jaar) en het educatieve uitstapje (1x per 2 jaar) betaald.

Het kamp voor groep 8 wordt hier deels uit gefinancierd.
Voor groep 8 bedraagt de ouderbijdrage daarom € 60,- per kind.

Wanneer u de ouderbijdrage nog niet heeft overgemaakt dan vragen wij u dit zsm te
doen. Ons bankrekeningnummer is NL47INGB 00083 68140
t.n.v. CBS Het Klinket Ouderbijdrage. Graag bij de betaling de naam van uw kind en

zijn/haar groep vermelden.
Is uw kind in het bezit van een Gelrepas dan kunt u dat kenbaar maken door een kopie
van de pas in te leveren in de directiekamer of te mailen naar
penningmeester.klinket@debasisfluvius.nl
Mocht het betalen van de ouderbijdrage voor u op problemen stuiten dan verzoeken wij u hierover contact op te
nemen met Loes Hilderink
Bijdrage continurooster schooljaar 2019-2020
Beste ouders/verzorgers,
Voor schooljaar 2019-2020 is de bijdrage continurooster vastgesteld op €40,Van uw bijdrage worden de pedagogisch medewerkers en overblijfmedewerkers betaald die tussen de
middag uw kind(eren) opvangen als hun leerkracht een half uur pauze heeft.

Dat half uur middagpauze komt de leerkracht zeer ten goede en
daardoor ook uw kind.
De scholen hebben er voor gekozen dit door geschoolde
medewerkers te laten doen en daar hangt dit prijskaartje aan.
Er is een goede samenwerking en regelmatig overleg met de
overblijfmedewerkers, de leerkrachten en de directie/MR van
beide scholen. Om deze continuïteit niet in gevaar te
brengen is het belangrijk dat ouders hier aan mee betalen. Dan
kan en blijft BSO Tussen Thuis garant staan voor een goede en
professionele opvang van uw kind(eren).

Mocht u nog niet hebben betaald dan kunt u
De complete brief + het incasso formulier kunt u in de bijlage vinden.

Stagiaires in de school
Mijn naam is Ranjini Bhadai en ik ben 19 jaar. In mijn vrije tijd doe ik
graag leuke dingen met familie of vrienden. Daarnaast zijn mijn hobby’s
voetballen, dansen en fotograferen.
Momenteel zit ik in het laatste jaar van de opleiding onderwijsassistent.
Ik volg de opleiding op het Rijn IJssel in Arnhem en loop het hele
schooljaar op de woensdag en donderdag stage in groep 1/2 bij juf
Sytske. Ik kijk ernaar uit om samen met de kinderen er een leuke, maar
vooral leerzame tijd van te maken!
Nieuws uit de medezeggenschapsraad

Op 8 oktober hebben we als MR voor de tweede vergadering van het
schooljaar bij elkaar gezeten. We willen jullie ook dit jaar weer op de hoogte
houden van waar de MR zich mee bezig houdt.
De openstaande punten van het vorige schooljaar nemen we gewoon weer
mee. Eén van deze punten is de verkeerssituatie rond de school. Er is kort
contact geweest met de verkeerskundige van gemeente Arnhem. We
hopen dat we hem een deze dagen uitgebreid kunnen spreken.
We hebben de MR handleiding opnieuw vastgesteld, deze zal straks te vinden zijn op de website van school. Voor
dit schooljaar hebben we drie gedragsankers gekozen waar we bij elke vergadering, beslissing, communicatie
extra op zullen letten. Dit zijn:
1. Ieders mening telt.
2. De school en de MR informeren elkaar zo volledig mogelijk. Dan kunnen we als MR zo goed mogelijk
adviseren.
3. We zorgen voor voldoende expertise en faciliteiten.
Met het oog op de laatste gaan we ons als MR laten scholen op de taken die wij als MR hebben. Dit zal in
december gaan plaatsvinden.
Het emailadres voor de MR is mr.klinket@debasisfluvius.nl voor als je vragen, ideeën of wensen hebt.
Namens de MR, Romeo, Sytske, Meike, Ursula, Richard en Lonneke

Zet je licht aan!
Op zondag 27 oktober is de wintertijd weer ingegaan!
De ANWB zet zich al jaren in voor verkeersveiligheid. 67% van de
Nederlanders heeft wel eens een onveilige verkeerssituatie meegemaakt
door fietsers zonder licht. En de kans op een aanrijding neemt met 20
procent af bij juiste fietsverlichting. Goed idee dus, die fietslamp. Maar dan
moet je hem wel áánzetten.
Ook dit jaar zet de ANWB zich met de fietsverlichtingsactie weer in zodat
uw kinderen veilig en goed zichtbaar op de fiets naar school gaan.

De ANWB fietsverlichtingsactie stimuleert een gedragsverandering bij uw kinderen
m.b.t. het correct voeren van fietsverlichting. De gedragsinterventie bestaat uit een
sjabloon met spuitkrijt dat makkelijk is aan te brengen bij het fietsenhok en op het
pad voor het hek van de school. Onderzoek wees uit dat 20% van de fietsers na
het zien van de tag “zet je licht aan” zijn fietsverlichting wél aanzet. Vaak werkt de
fietsverlichting wel maar vergeet men deze echter aan te zetten. Dit jaar wordt deze gedragsinterventie wederom
ingezet. Wilt u meer informatie kijk dan op www.anwb.nl/fietsverlichtingsactie

Nieuws uit de wijk
Zaterdag 9 november tweedehands speelgoedbeurs Rijkerswoerd
Een groep moeders uit Rijkerswoerd en omgeving houdt op
zaterdag 9 november van 13:00 tot 15:00 uur weer een
tweedehands speelgoedbeurs in Activiteitencentrum
Rijkerswoerd, Mr. P.S. Gerbrandysingel 45.
Wat is er te koop?
Bij ons koopt u speelgoed dat andere ouders over hebben:
puzzels, spelletjes, auto’s en racebanen, (barbie)poppen,
educatief speel-goed, playmobil, bouwblokken zoals lego en
kapla, buitenspeelgoed zoals stepjes, fietsen en
(rol)schaatsen, knutselspullen, kinder-boeken, -games, CD’s en
-DVD’s. Daarnaast kinderkamerspullen: lampjes, opbergers,
dekbedden, en dergelijke.
Vaak zijn de artikelen op onze beurs weinig gebruikt of zit het nog in de verpakking. Of het is kwaliteitsspeelgoed
dat lang meegaat. Kortom: allemaal spullen die een tweede kans verdienen en waar een ander kind nog veel
plezier van kan hebben. Op onze beurs kost het maar een fractie van de winkelprijs. Kopen op onze beurs is goed
voor het milieu en goed voor je portemonnee!
De entree is gratis. Bij de kassa betaalt u 10% bovenop de verkoopprijs voor onze onkosten (zaalhuur en
organisatie). Meer informatie vindt u op https://tweedehandsbeurzen.wordpress.com
Zelf verkopen
Wilt u uw overtollige speelgoed verkopen op onze beurs? Dat kan en 90% van de opbrengst is voor u! U krijgt van
ons een inschrijfnummer, u prijst zelf de artikelen en levert die de vrijdagavond voor de beurs bij ons in. Wij zorgen
voor de verkoop op zaterdagmiddag. Zaterdagavond krijgt u de niet-verkochte artikelen en de opbrengst (minus
10% en €2,- inschrijfgeld) uitgekeerd. Meedoen? Stuur uiterlijk dinsdag 5 november een mail naar
tweedebeurs@yahoo.com of gebruik het inschrijfformulier op de
website.
We maken er weer een gezellige middag van.
U komt toch ook? Tot ziens op de beurs!
Namens alle vrijwilligers van
Tweedehands Beurzen Rijkerswoerd,
Jacqueline, Margré en Sandra

