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Wij wensen jullie een fijne dag
Een speciaal
welkom voor:
Filip die op onze
school
begonnen is.
Wij wensen hem
een fijne tijd op
Het Klinket

Toch maar een nieuwsbrief...
Vandaag ontvangt u zoals gebruikelijk onze nieuwsbrief. Wij willen op deze manier in ieder geval onze jarigen
feliciteren met hun verjaardag en nieuwe leerlingen, die wel een hele rare start maken “verwelkomen”.
Verder kunt u in de kalender (in grijs) en in de nieuwsbrief zelf terugvinden welke activiteiten inmiddels
gecancelled zijn en informatie onder voorbehoud over activiteiten die voorlopig nog in de planning staan.
Klinket team stijgt tot grote hoogte bij het schoolschaakkampioenschap.
Het team van het Klinket (bestaande uit Wout, Isaac, Diego en Luuk) is 2e geworden bij het
Arnhemse schoolschaakkampioenschap. Zij mogen daarmee door naar de volgende ronde waar
ze het moeten opnemen tegen andere schoolteams uit de regio (OSBO) Goed gedaan hoor. Wij
zijn benieuwd hoe jullie het bij de halve finales gaan doen. In verband met het coronavirus zijn
deze uitgesteld tot 16 mei. Wordt vervolgd….
Voetbaltoernooi groep 7 en 8 afgelast
De uitbraak van het coronavirus in Nederland betekent dat ook Sportbedrijf Arnhem maatregelen heeft moeten
treffen om verspreiding van het virus tegen te gaan.
Het schoolvoetbaltoernooi zou op 1 april van start gaan maar ook hier neemt de schoolvoetbalcommissie in
afstemming met de KNVB het besluit dit niet door te laten gaan. Dit heeft tevens te maken met het feit dat er geen
uitwijkmogelijkheden zijn omdat de meivakantie er tussen zit voordat de regiofinale voor de groepen 7-8 vanuit de
KNVB gepland staat.
Pasen op Het Klinket (onder voorbehoud)
Op vrijdag 10 april zal er voor de groepen 1 t/m 7 Pasen worden gevierd. In de ochtend zijn er verschillende
paasactiviteiten. De kinderen beginnen die dag in hun eigen klas met een paasontbijt. Graag daarvoor eigen bord
en bestek meenemen.
Daarnaast is het de bedoeling dat ieder kind iets meeneemt voor het Paasontbijt. Daarom zullen er op maandag 3
april keuzekaartjes worden opgehangen in de klas. U kunt daar 1 keuzekaartje per kind afnemen. Wat er op het
keuzekaartje staat brengt uw kind mee op 10 april als zijn /haar bijdrage aan het paasontbijt. Vast bedankt
voor uw medewerking. De Activiteitencommissie.
Koningsspelen gaan niet door
Vanwege de recente ontwikkelingen rondom het COVID-19 virus gaan de Koningsspelen dit jaar niet door. De
landelijke organisatie vindt het niet verantwoord of gepast om het sportieve Oranjefeest te organiseren.
Wij sluiten ons als school hierbij aan.
Project duurzaamheid gaat niet door.
We gaan proberen dit project voor het volgend schooljaar opnieuw op de kalender te krijgen.
Nieuws uit de directiekamer

Coronavirus
Onwerkelijk, bizar... dat zijn de woorden die opkomen als het gaat over de
situatie waarin niet alleen wij, maar de hele wereld is beland.
De scholen zijn in iedere geval tot en met 5 april gesloten.
Momenteel zijn de leerkrachten druk met het organiseren van het onderwijs
op afstand. Ik heb grote bewondering over hoe dat wordt opgepakt. .
De kinderen van ouders met cruciale beroepen worden opgevangen door TussenThuis. Daar kunnen ze, net als de
kinderen die thuis zijn, ook hun (t)huiswerk maken. Ik wil de medewerkers daar ook ontzettend bedanken voor hun
inzet.
Tot slot wil ik u, mede namens het team, veel sterkte wensen in de komende tijd. Zorg goed voor elkaar!

Nieuws van de jeugdgezondheidszorg

Informatie voor jongeren en ouders De jeugdgezondheidszorg van GGD Gelderland-Midden houdt
tot en met 6 april geen spreekuren op scholen. Als u of uw kind een afspraak heeft op een school gaat
deze niet door. De jeugdgezondheidszorg belt u hierover.
Als uw afspraak niet op een school is, maar bijvoorbeeld bij de GGD, gaat de afspraak wel door. Dan
geldt: kom niet naar de afspraak als u of uw kind last heeft van verkoudheid, hoesten of koorts. Wilt u
dan afbellen op telefoonnummer: 088 3556000.
Op deze website v indt u tips om met uw kind over het coronavirus te kunnen praten.
Het laatste nieuws over het coronavirus vindt u op de website van het RIVM. Heeft u daarna nog
vragen, bel dan het landelijke informatienummer: 0800-1351

