
 
 

 
 

 

November 2019 

di 19 Nieuwsbrief, 
19.00 Medezeggenschapsraad 

di 26 Schoenzetten 
Scholenmarkt voor ouders groep 8 
op het Maarten van Rossem 

December 2019 

di 3 Nieuwsbrief 

do 5 Sinterklaas 
Groep 1-2-3-4: `s middags vrij 

wo 11 19.30 Activiteitencommissie  

di 17 Nieuwsbrief 

wo 18 Kerstviering 

vrij 20 Vanaf 12.00 uur alle leerlingen vrij 

za  21 t/m zo 5 januari Kerstvakantie 

Januari 2020 

ma 6 januari 8.30 uur Nieuwjaarstoast 

wo 8 Luizencontrole 

di 14 Nieuwsbrief 
19.00 Medezeggenschapsraad 

wo 22 Hercontrole Luizen 
Activiteitencommissie 19.30 uur 

di 28 Nieuwsbrief 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HIEP HIEP HOERA  
voor onze jarigen! 

Datum Naam Leeftijd 

20/11 Isis 11 

21/11 Arda 6 

22/11 Lord 8 

22/11 Rhani 9 

24/11 Kasper 11 

25/11 Cheryl 8 

29/11 Jits 6 

2/12 Luna 10 

3/12 Louiza 10 

 
Wij wensen jullie een fijne dag 

 
 

 
Scholenmarkt 
Op 26 november wordt de scholenmarkt voor groep 8 
gehouden in het Maarten van Rossem .  
De ouders/ verzorgers van groep 8 hebben hier via 
MijnSchoolinfo al uitgebreide informatie over 
ontvangen.  

 



 
 
 

 
De Sint is weer in het land! 
Afgelopen zaterdag is Sint met zijn gevolg weer gearriveerd in Nederland. Rond het 
middaguur kwam hij aan met de stoomtrein in Apeldoorn.  Het is het begin van een hele 
gezellige tijd.  De school is mooi versierd en er is zelf een stal voor Ozosnel, waar hij ´s 
nachts kan uitrusten als hij klaar en moe is van zijn tocht over de daken. Als Ozosnel zich 
nu verslaapt kunnen we hem misschien nog wel een keer zien!  
 

Met de Sint is afgesproken dat dinsdag 26 november alle kinderen onder schooltijd hun schoen mogen zetten. 
Denkt u eraan dat uw zoon/dochter  een extra schoen mee naar school neemt?. Fijn als u die wilt voorzien van 
zijn/haar naam. Woensdag 27 november kunnen we dan kijken of Sint en zijn Pieten tijd hebben gevonden om de 
schoenen te vullen. 

Sint komt op 5 december een bezoek aan onze 
school te brengen.  Om tien voor half negen staan alle 
leerkrachten op het kleuterplein. De kinderen kunnen 
zich daar bij hun leerkracht voegen. Wanneer u, als 
ouder, de komst van Sinterklaas wilt afwachten dan 
wordt u gevraagd om achter alle leerlingen te gaan 
staan. Als Sinterklaas is gearriveerd zal hij worden 
welkom geheten door juf Loes. Daarna gaan de 
kinderen naar hun eigen klas.  
 
De groepen 1, 2, 3 en 4 krijgen beurtelings de Sint op 
visite. Vervolgens brengt de Sint een bezoek aan de 
oudere groepen. Het wordt vast weer een super 
gezellige dag.  
 
Op 5 december hebben de groepen 1-2-3 en 4 om 12.00 uur vrij. 
 
 

Kledinginzameling 

Vanaf de vakantie is er 1080 kilo kleding en textiel 
ingezameld via de kledingcontainer op het 
binnenplein. Dat levert 81 euro op dat wordt 
bestemd voor het opknappen van het 
kleuterplein.Ook wordt ditzelfde bedrag door Curitas 
aan Simavi gedoneerd. Hiermee gaan zij aan de 
slag om mensen in Afrika en Azië te voorzien van 
schoon drinkwater, wc’s en goede hygiëne. We 
bereiken daarmee een betere gezondheid zodat 
kinderen weer naar school kunnen gaan en 
volwassenen geld kunnen verdienen.  
  

 

  



 
 
 

 

Helpende handjes voor kerst gezocht! 

Hoewel Sinterklaas pas net in het land is, is de activiteitencommissie al druk met 
de voorbereidingen voor de kerst. Wij hebben onderstaande hulpvragen voor u. 
 
Op 6 december gaan we vanaf 8.30 uur de school aankleden in kerstsfeer.   
Komt u ons daarbij helpen?  

 
Op 18 december is de kerstviering. 
Kerst draait voor ons om samenzijn. Daarom is dit jaar weer gekozen voor een gezamenlijk kerstdiner. Omdat een 
kerstdiner voor de hele school tegelijk best wat logistieke uitdagingen  met zich 
meebrengt, zijn we dringend op zoek naar helpende handen.  
 
Wij zoeken hulp voor het volgende: 

- Opbouwen ‘s ochtends van 08.30 tot 12.00 uur  
- Opbouwen ‘s middags van 12.45 tot 16.00 uur  
- Serveren kinderen tijdens kerstdiner: 17.00 uur aanwezig tot 20.30 uur.  
- Assisteren keuken: 17.00 uur aanwezig tot 20.30 uur.  
- Opruimen na afloop vanaf 20.00 uur. 

 
Voor het serveer- en keukenteam geldt vol = vol. Wilt u wel helpen met opbouwen 
maar kunt u niet de hele ochtend of middag? Geen probleem, we zijn blij met alle 
hulp! 
 
Wanneer u ons kunt helpen op 6 december (versieren) en/of op 18 december (dag van het kerstdiner), kunt u zich 
opgeven  bij onze eventmanager lisandra.vanrooijen@debasisfluvius.nl. Geeft u in uw mail even aan waarvoor u 
zich opgeeft? Vast bedankt! 
 

 

 
Uw bijdrage aan het kerstdiner op 18 december... 
Dit jaar hebben we weer gekozen voor een kerstdiner met de hele school. 
Dit keer hoeft u hier niets voor te maken maar vragen wij u een bijdrage van 
Euro 3,00 per kind. Dat ontlast u in uw werkzaamheden (de kerstperiode  is 
immers al druk genoeg), voor de activiteitencommissie  is het logistiek 
minder geregel en we kunnen de hoeveelheden beter afstemmen op de 
behoefte van de kinderen zodat er ook geen eten hoeft te worden 
weggegooid. Het kerstdiner zal dit keer worden  verzorgd door Restaurant AJ 
Eten en Drinken uit Bemmel.   
Uw kind ontvangt een envelop met daarop zijn/haar naam. Deze envelop 
mag, gevuld met Euro 3,- , weer ingeleverd worden bij zijn/haar leerkracht.  
Deze enveloppen worden dinsdag 26 november uitgedeeld.  
 

mailto:lisandra.vanrooijen@debasisfluvius.nl


 
 
 

 
 
 
 
 
Komt allen tezamen: 
Kerstdiner Het Klinket 
 
 
 
 

 
Op woensdag 18 december vieren de kinderen van Het Klinket samen kerst met een kerstdiner op school. Met de 
hulp van ouders wordt de hele benedenverdieping van de school omgetoverd tot een feestelijke eetzaal waar aan 
tafel geserveerd wordt. Uiteraard met muzikale omlijsting. De kinderen wordt uitgenodigd om in hun mooiste of 
lievelingsoutfit aan het kerstdiner te verschijnen.  
 
Ouders kunnen zich in de tussentijd vermaken in het kerstcafé onder het genot van een drankje. In het kerstcafé 
kan met munten worden betaald. Munten kunt u hier ook kopen voor € 0,50 per stuk. Denkt u aan kleingeld?  
 
De kinderen worden tussen 17.15 en 17.30 uur verwacht in hun eigen klas. De kinderen van groep 1 t/m 3 worden 
boven opgevangen: Groep 1/2 van juf Sytske mag zich melden in het lokaal van meester Martin, groep 1/2 van juf 
Rinske wordt opgevangen in het lokaal van meester Romeo en groep 3 van juf Marjolein verzamelt in de 
teamkamer. De kinderen kunnen hier hun jas laten en gaan gezamenlijk naar de eetzaal. Het is niet de bedoeling 
dat ouders meegaan naar de eetzaal. U bent van harte welkom in het kerstcafé in het lokaal van juf Sytske.  
 
Het kerstdiner duurt tot 20.00 uur. De kinderen gaan dan met hun leerkracht eerst terug naar de klassen om hun 
jas te halen en komen dan naar buiten. Groep 1 tot en met 3 komen met hun klas via de hoofdingang naar buiten, 
groep 4 t/m 8 komen via de zijingang (zoals normaal).  

Vrijdag 20 december zijn alle kinderen om 12.00 uur vrij en begint de kerstvakantie! 
  



 
 
 

Nieuws uit de directiekamer 

 
Nieuwe versiering  
Wat ziet de school er weer fantastisch uit!  
Afgelopen vrijdag hebben een aantal ouders daarvoor gezorgd.  
En het is u misschien 
opgevallen…. er  zijn diverse 
nieuwe items aangeschaft om 
de school in Sint sfeer te te 
brengen.  Dankzij de 
opbrengst van de bar op het 

startfeest hebben we dat kunnen doen. En dankzij de hulp van een 
hele handige vader die mooie stevige schoorstenen heeft gemaakt 
en die vervolgens weer door moeders behangen zijn met een 
steentjesmotief. De Sinterklazen (o.a. die met boot bij de 
kleuteringang)  op bord karton zijn geprint en aangeschaft via 
Promosign.  Dank jullie wel allemaal! De kinderen én wij als team 
zijn er heel blij mee. 
 
 
 
Onze nieuwe website is in de lucht! 
U kunt onder www.klinket.nl onze nieuwe website bekijken.  
 

 
 
 
Er is in de afgelopen tijd hard aan gewerkt om alles op orde te krijgen. Er staat een grote hoeveelheid aan 
informatie op. Zoals u vast wel zult begrijpen, kunnen er als een site net online staat, misschien nog wat foutjes 
inzitten.  
Een link die niet werkt of een typfoutje hier of daar... 
U zou ons erg helpen door, als u iets opvalt of u iets mist, dat aan ons te mailen. Dat kan naar 
info.klinket@debasisfluvius.nl. Samen kunnen we er dan voor zorgen dat de site snel compleet en op orde is.  
Dank u wel voor uw medewerking.   

http://www.klinket.nl/
mailto:info.klinket@debasisfluvius.nl


 
 
 

Stagiaires in de school 
Zoals u weet zijn wij een academische opleidingsschool. Dat betekent dat wij veel 
stagiaires in huis hebben. (Wilt u méér informatie hierover, neem dan een kijkje op 
onze nieuwe website waar bij Info algemeen informatie staat opgenomen over Het 
Klinket als opleidingsschool.   Een aantal van onze stagiaires stellen zich hier weer 
voor! 

 
Mijn naam is Manon Bussink en ik ben 18 jaar. Ik ben tweedejaars pabo student. Vanaf 13 
november tot eind februari ga ik stage lopen in groep 3 bij Marjolein. Op woensdag en 
donderdag zal ik aanwezig zijn en in de week van sinterklaas (week 49) ben ik er de hele week.  
In mijn vrije tijd werk ik graag in mijn bullet journal, lees ik een boek of ga ik iets leuks doen met 
vriendinnen. Daarnaast ben ik een formule 1 fan en ga ik graag naar de sportschool. 
 
Ik kijk ernaar uit de kinderen te leren kennen en hopelijk worden het een aantal leuke en 
gezellige maanden. Daarnaast hoop ik van de komende maanden veel te leren! 
 

 
Mijn naam is Esmee Groen, ik ben een nieuwe stagiaire bij het Klinket. Vanaf 11 
november 2019 zal ik elke maandag en  dinsdag stage lopen in groep 1/2a bij juf 
Sytske. Graag vertel ik jullie wat meer over mezelf. 
Ik ben 17 jaar en ik woon in Huissen samen met mijn ouders en mijn zus. In mijn vrije tijd 
vind ik het erg leuk om gezellig af te spreken met mijn vriendinnen. Verder ben ik 
ook in de weekenden omringd door kinderen. Ik werk namelijk bij Ballorig Arnhem, een 
binnenspeeltuin voor kinderen. Dit jaar ben ik begonnen aan de PABO op de HAN in 
Nijmegen. Ik vind het ontzettend leuk dat ik mag meelopen bij groep 1-2 en ik hoop hier 
heel veel te leren. Vraag het me gerust als je nog iets wilt weten of gewoon gezellig wilt 
kletsen!  
 

Ik ben Christian Paul (16 jaar) en ik ben de nieuwe stagiair van groep 1/2b. Ik zit 
momenteel in het eerste jaar van de PABO op de HAN in Nijmegen. Daarvoor heb ik 5 
jaar de HAVO gedaan. Deze stage is mijn allereerste stage, dus vind ik het nog best wel 
spannend. Desalniettemin heb ik wel mega veel zin om eindelijk stage te mogen gaan 
lopen! Ik ben een vrolijke, sociale en loyale jongen die altijd het beste in anderen ziet. Ik 
probeer ook altijd ervoor te zorgen dat anderen het niet slecht hebben en dat ze goed 
kunnen presteren binnen en buiten de groep. Uiteraard zijn dit ook mijn doelen voor deze 
en de aankomende stageperiode. Verder vind ik lesgeven super leuk en houd ik heel erg 
van culturele vakken en talen (Nederlands, Frans, Duits, Engels, Kunst, Muziek, Drama 
enzovoorts). Alvast mijn excuses voor de ouders van groep 1/2b als de kinderen al 
zingend thuis de dag gaan afronden…  

Ik hoop u genoeg geïnformeerd te mogen hebben en als u nog meer vragen voor of over mij heeft, 
spreek me gerust aan! Mijn stagedagen zijn maandag en dinsdag.  

 

 

 
 
Mijn naam is Afef en ik ben 17 jaar. Ik zit nu in het eerste jaar van de PABO. Dit is dan ook 
mijn eerste stage die ik mag lopen in groep 6 bij juf Denise. Ik houd heel erg van theater en 
heb dan ook vijf jaar bij een kindertheater in Huissen gezeten. Als kind wilde ik altijd juf of 
actrice  worden. Uiteindelijk heb ik toch voor de PABO gekozen. Ik heb het erg naar mijn zin 
en ik hoop dat de stage een leuke en leerzame periode gaat worden. 
 

 
  



 
 
 

 

 

 Flits & Knal!  
Een gekke professor van Mad Science is op 
12 november langs de klassen geweest.!  

 
Na dit leuke & leerzame bezoek kunnen de 
leerlingen van groep 3 t/m 8 zich nu inschrijven 
voor onze naschoolse wetenschap en techniek 
cursus.  

 
De cursus is op dinsdag om 14:45, vanaf 
7-1-2020. De lessen duren een uur. 
Dit jaar gaan we aan de slag met Natuurlijke 
Natuurkunde! Tijdens de 6-weekse cursus staat 
elke week een ander thema centraal, met onder 
andere lessen over licht en geluid, magnetisme, 
scheikunde, en optische illusies. 

 
Of Dat het neit uit mkaat in wlkee vloogdre de ltteers in een wrood saatn, als de eretse en de ltaatse ltteer maae op 
de jiutse patals saatn. 
 
Nu al nieuwsgierig? Kijk voor een overzicht van data en tijden op onze website inschrijven.mad-science.nl 
en klik op inschrijven. Kies daarna voor Naschoolse cursus, Gelderland, Arnhem, De Kempenaer Arnhem, 
groep 3 tot en met 8.  
 
 

             Inschrijven kan tot 26-11-2019. VOL=VOL 

http://inschrijven.mad-science.nl/

