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Hoera!
Een speciaal welkom voor:
Nyo, Candice, Bruni, Jazzlynn, Lise, Andy,
Jaéh-Lynn, Maisie en Elena die op onze school
begonnen zijn.
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Wij wensen jullie een fijne tijd op Het Klinket.

Wij wensen jullie een fijne dag

Mededelingen
De Vreedzame School
Op Het Klinket volgen wij het programma De Vreedzame School. Het programma wil een bijdrage leveren aan een
positief sociaal klimaat en de vorming van actieve en ‘betrokken’ burgers. U als ouders en wij als leerkrachten
hebben de taak om onze kinderen voor te bereiden op een maatschappij, die gecompliceerd is. Een maatschappij
waarin niet alleen lezen en rekenen belangrijk zijn voor succes, maar ook sociale vaardigheden.
De Vreedzame School wil de kinderen hierop voorbereiden. De school als een mini-maatschappij biedt de kinderen
de gelegenheid om de nodige sociale vaardigheden te oefenen.
Met het programma van De Vreedzame School leren de kinderen om op een positieve manier met elkaar om te
gaan. De kinderen leren op een democratische manier beslissingen te nemen en een actieve bijdrage te leveren
aan de sfeer en de gang van zaken in de groep.
Dit bevordert niet alleen het plezier waarmee uw kinderen naar school gaan, maar zorgt ook voor een werkklimaat
waarin veel geleerd kan worden.
Wilt u meer weten over De Vreedzame School dan kunt u kijken op www.devreedzameschool.nl.
Blok 1 We horen bij elkaar
Alle groepen van de school starten met de lessen uit Blok 1. Tijdens dit
blok staat het samen werken aan een positief werkklimaat centraal.
Om van een school of klas een groep te maken, is het nodig dat elk
kind het gevoel heeft dat hij/zij er bij hoort. Kinderen hebben iets met
elkaar als ze elkaar goed kennen en elkaar waarderen.
Ze leren over opstekers en afbrekers. Je geeft een opsteker als je een
aardige, positieve opmerking over iemand maakt. “Jij kan zo goed
iemand helpen”. Opstekers doen iets met je; je wordt er bijvoorbeeld blij
van.
Het tegenovergestelde van een opsteker is een ‘afbreker’. Het is een
onaardige, negatieve opmerking over iemand. De ander krijgt er
bijvoorbeeld een vervelend gevoel van.
De kinderen leren dat iedereen zijn mening moet kunnen uiten en
verdedigen en iedereen respect moet hebben voor de mening van anderen.
Om de sfeer direct goed neer te zetten hebben de kinderen de eerste twee weken iedere dag een Vreedzame
Schoolles. Bij de andere blokken hebben de kinderen iedere week één les.

Kennismakingsgesprekken
In week 39, 40 en 41 (21 september t/m 9 oktober) vinden de kennismakingsgesprekken plaats. De planning
hiervoor gaat via Mijn Schoolinfo. Wanneer de planningen opengaan, ontvangt u een uitnodiging via Mijn
Schoolinfo.

Nieuws uit de wijk
KIK Training
KIK Training leert kinderen (van 8 t/m 12 jaar) om weerbaarder, sociaal en communicatief vaardiger te worden en
vergroot hun zelfvertrouwen. De training maakt o.a. gebruik van de Rots en Water methodiek en leert hen ook hoe
ze hun gedachten op een positieve manier kunnen sturen.

De training zal bestaan uit 8 bijeenkomsten voor de kinderen en 2 voor ouders (mits de corona-maatregelingen dit
toelaten).
Locatie:
Basisschool de Boomhut, Julianalaan 1 te Arnhem
Data training: 18 en 25 sept, 2, 9, 16 en 30 okt, 6 en 13 nov
Tijd:
Vrijdagmiddag van 15:30 uur tot 17:00 uur.
Kosten:
450 euro incl. BTW
De ouderbijeenkomsten vinden plaats op woensdagavond 30 september en 4 november. (Van 19:30 tot 21:00 uur.)
Voor meer informatie zie www.kiktraining.nl
Ouders kunnen hun kind aanmelden via de mail: info@kiktraining.nl of telefonisch via 06-15217274

Info vanuit het wijkteam
De vakanties zijn weer voorbij en de kinderen allemaal weer gestart op school. Het ritme zit er weer
in. Hopelijk hebben jullie een fijne vakantie gehad.
Graag willen wij onszelf nog weer eens onder de aandacht te brengen, zeker weer aan het begin van
een nieuw schooljaar. Vanuit het wijkteam Rijkerswoerd, Kronenburg en Vredenburg zijn wij de vaste
contactpersonen voor de school van uw kinderen. De meeste ouders kennen ons al of hebben ons wel eens voorbij
zien komen.
Iedere vrijdagochtend van 8.30 uur tot 10.30 uur 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. Of gewoon voor het maken van een praatje. Soms kunnen we u direct antwoord geven op de vraag die
u heeft. 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 ‘s avonds steeds uit bed komt?
● Aanvragen voor dyslexieonderzoek
● Wij liggen in scheiding en weten niet of we de kinderen op de juiste manier betrekken?
● Ik kom niet rond met mijn inkomen.
● 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?
Neem ook eens een kijkje bij de Madser (kind- en jongerencentrum) met uw kind. De kinderen kunnen hier
met vele leuke activiteiten meedoen. Ook is er een moeder/kindgroep waar u binnen kunt lopen. Ook kunt u
ons altijd mailen of bellen met een vraag.
Madelon IJsseldijk
madelon.ijsseldijk@wijkteamsarnhem.nl
06-12273543

Marloes Kleijn
marloes.kleijn@wijkteamsarnhem.nl
06-10887054

Tweedehands kinderkledingbeurs
Op zaterdag 12 september 2020 van 11:00 uur - 14:00 uur is er weer een tweedehands kinderkledingbeurs in
Rijkerswoerd. Vanwege de corona-maatregelen hebben we een nieuwe locatie en nieuwe werkwijze. De beurs is in
de (grote, goed-geventileerde) aula van EBS De Rank, Pythagorasstraat 9, Rijkerswoerd. Als koper boek je gratis
een tijdslot van 30 minuten. In dat tijdslot zijn er maximaal 15 kopers aanwezig. Je kunt dan in alle rust
kinderkleding kopen.

