
Mededelingen

Wij hopen dat u allemaal heeft kunnen genieten van een heerlijke vakantie. Maandag 6 september gaat het nieuwe
schooljaar starten. We gaan er (hopelijk) een gewoon buitengewoon jaar van maken. Wij zijn deze week al druk
geweest om alles in orde te maken voor het nieuwe schooljaar. De groepen zien er weer top uit.

Afgelopen donderdag was onze startvergadering met als hoofdthema “De Vreedzame School”. Wij hebben
nagedacht over de sociale normen die wij belangrijk vinden en welk leerkracht- en leerlinggedrag daar bij hoort.
Binnenkort vertellen wij u hier meer over.

Helaas hebben we nog wel te maken met de corona maatregelen. Wij kunnen in de smalle gangen van het Klinket
niet de 1,5 meter afstand waarborgen. Daarom is het helaas nog niet mogelijk om ouders in de school te laten
komen.

De leerkrachten van alle groepen staan maandag om 8:20 uur buiten op het plein om de leerlingen op te wachten.
De leerkracht loopt om 8:30 uur met zijn of haar groep naar de klas. Groep 1, 2 en 3 gaan naar binnen bij de
hoofdingang en groep 4 t/m 8 bij de trapdeur (zijkant van de school)

Vanaf dinsdag mogen de leerlingen van groep 4 t/m 8 om 8:20 uur alleen naar binnen en naar boven lopen. De
leerkrachten zijn dan in de groepen om de leerlingen te verwelkomen.



Gym- en zwemtijden
De gymlessen worden gegeven op dinsdag en
donderdag. Denkt u aan goede schoenen en
makkelijke kleding?

Etui

Heeft uw zoon of dochter voor de zomervakantie zijn
of haar etui mee naar huis genomen? Wilt u het etui
dan maandag weer meegeven naar school.

Traktaties

Leerlingen mogen trakteren op school als ze jarig zijn. Naast verpakte traktaties zijn ook andere traktaties weer
mogelijk; bij voorkeur een “gezonde” traktatie.

Informatie per groep

Volgende week ontvangt u een mail met daarin alle informatie over de groep(en) van uw kind(eren).

Verjaardagen september

Datum Naam Leeftijd

1 Eysan 7

3 Fay 11

9 Catalina
Lotte

5
11

13 Faia
Yara

5
6

18 Jasmijn 6

21 Amari 10

22 Naud 6

25 Daan
Tuur

7
9

26 Giani-Luca
Rosanna

4
7

30 Jazlyn 7

Wij wensen jullie een fijne dag!

Een speciaal welkom voor
Giani-Luca, Kian, Parmis, Yara , Amari en

Julian. Zij starten in september bij ons.

Wij wensen hen een fijne tijd op Het Kinket!



Vakantierooster 2021/2022
Onderstaand delen wij het vakantierooster voor schooljaar 2021/2022 nogmaals met u. Deze kunt u ook
terugvinden in de agenda op Social Schools.

Herfstvakantie 23 oktober 2021 t/m 31 oktober 2021

Kerstvakantie 25 december 2021 t/m 9 januari 2022

Voorjaarsvakantie 26 februari 2022 t/m 6 maart 2022

2e Paasdag 18 april 2022

Meivakantie incl. Koningsdag en Suikerfeest 23 april 2022 t/m 8 mei 2022

Hemelvaartsweekend 26 mei 2022 t/m 29 mei 2022

2e Pinksterdag 6 juni 2022

Zomervakantie 23 juli 2022 t/m 4 september 2022

Studiedagen hele school 16 februari 2022
19 april 2022 (Flores studiedag)

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.

https://app.socialschools.eu/calendar
mailto:administratie.klinket@floresonderwijs.nl

