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Een speciaal welkom voor onze nieuwe leerlingen
Jaxon, Jens, Avalon en Lana starten in november
bij ons. Yvanna is eind oktober bij ons gestart.

Wij wensen hen een fijne tijd op Het Kinket!

November

Datum Naam Leeftijd

1 Femke 6

4
Kailen

Kiki
Yong

7
10
11

6 Jens
Siem

7
10

9 Azra 11

16
Josie

Savina
Senna

7
8
11

17 Max 7

21 Arda 8

22 Lord
Rhani

10
11

25 Cheryl 10

28 Pip 5

29 Jits 8

Wij wensen jullie een fijne dag!



Mededelingen

Ouders in de school
Wij hadden gehoopt dat wij na de herfstvakantie ouders weer vaker in de school konden laten komen. Het advies is
om de 1,5 meter zoveel mogelijk te hanteren. Helaas is dat in de gangen van Het Klinket niet mogelijk. Wij stellen
het daarom nog even uit en ontvangen de groepen 1 t/m 3 buiten op het plein. De groepen 4 t/m 8 gaan zelfstandig
naar binnen.

Helaas komt  ook “Klinket heeft talent van 18 november te vervallen.

Vreedzame School
Wij werken nu aan Blok 2:  We lossen conflicten zelf op
Overal waar kinderen met elkaar spelen en werken komen conflicten voor. Met De
Vreedzame School leren we de kinderen dat conflicten heel normaal zijn en dat ze bij het
leven horen. Wat belangrijk is, is hoe je er mee omgaat. Hoe los je op een positieve
manier conflicten op? Hoe zorg je ervoor dat beide partijen tevreden zijn met de
oplossing?  Een conflict hoeft niet uit te monden in een ruzie. We spreken van een ruzie
wanneer het ene kind wil winnen ten koste van het andere kind. Een partij is dan
tevreden, de andere partij is de verliezer.
De leerlingen leren dat ze bij een conflict eerst rustig moeten worden voordat ze na
kunnen denken over een oplossing. We noemen dit ‘afkoelen’.

In de bijlage de kletskaarten voor groep 1 t/m 6. Met de vragen op de kaart kunt u met uw kind in gesprek gaan
over het thema van blok 2.

Nieuwe vloer op de bovenverdieping
In de herfstvakantie is hard gewerkt om in de lokalen op de bovenverdieping een nieuwe vloer te leggen. Het ziet
er prachtig uit. In de kerstvakantie krijgt ook de gang een nieuwe vloer.



Nieuw MR lid

Mijn naam is Gineke Wolters, ouder van 2 kinderen op school. De meeste van jullie zullen mij
kennen van de gekleurde grote wandelwagen. Daar kom ik, met veel plezier, als gastouder de
kinderen mee ophalen van school.

Na een oproep in de nieuwsbrief voor de MR, heb ik mij opgegeven
om hieraan deel te nemen. Ik zie het als een mooie kans om de
vragen en opmerkingen van andere ouders en mijzelf te vertalen
naar de MR. Zelf wonen wij al zo’n 12,5 jaar in Rijkerswoerd. Eerst in
Oost en nu in West. Bij korfbalvereniging E.K.C.A.-Cibod ben ik een
actieve vrijwilliger op verschillende vlakken. Training geven,
activiteiten en kamp zijn altijd een feest om aan deel te nemen.
Wanneer je een vraag hebt voor mij, mag je me altijd aanspreken op
school.

Tot ziens, Gineke Wolters

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.

Bijlage:
Kletskaarten De Vreedzame School

mailto:administratie.klinket@floresonderwijs.nl




Nieuws uit de wijk

Vanuit de wijk

Van je wijkcoach

Jaarlijks horen 86.000 kinderen dat hun ouders uit elkaar gaan. Uit onderzoek is gebleken dat steeds meer
scheidingen escaleren tot een complexe echtscheiding (zo’n 10 tot 15 procent). Een ervaring waarvan je hoopt dat
je kind niet door zal maken. Toch komt het voor en wil je dit als ouders zo goed mogelijk doen. Er komt veel op je
af en je zit met vragen of zorgen. Je hoeft het niet alleen te doen.  Landelijk en in Arnhem zijn er voorzieningen,
voor ouders en kinderen, waarbij je terecht kan met je vragen.  Hieronder een aantal tips:

Het digitaal scheidingsloket:
Gezondheid (digitaalscheidingsloket.nl)

Het digitaal scheidingsloket is er voor iedereen in de Regio Centraal Gelderland die uit elkaar gaat of met een
scheiding te maken heeft en zit met vragen of zorgen. Je kunt er kosteloos terecht. Op de website van het
echtscheidingsloket vind je informatie over wat er geregeld moet worden en wat er verder bij een scheiding komt
kijken. Er is een apart gedeelte voor volwassenen en voor kinderen.

 
Villa Pinedo:
Homepage ouders - Villa Pinedo

Bij Villa Pinedo komen kinderen van gescheiden ouders aan het woord. Dat is wat deze stichting zo bijzonder
maakt. Want wie weet er nou beter hoe het is om te leven met gescheiden ouders dan zij zelf?

Kies training
www.kindenscheidingarnhem.com

Facebookpagina: K I E S g r o e p A r n h e m

Deze training is bedoeld voor kinderen vanaf 6-12 jaar en jongeren, die te maken hebben met de scheiding van
hun ouders. Het is een lotgenotengroep. Kinderen leren de scheiding beter te begrijpen. Leren hun vragen en
gevoelens over de scheiding beter te uiten en om te gaan met negatieve gevoelens (bv schuldgevoel, boosheid).
De training wordt in kleine groepen gegeven.

https://digitaalscheidingsloket.nl/voor-jezelf-zorgen/gezondheid/
https://www.villapinedo.nl/ouders/
http://www.kindenscheidingarnhem.com



