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Een speciaal welkom voor:
Catalina, Faia en Carmel die op onze school
begonnen zijn.
Wij wensen hen een fijne tijd op Het Klinket.

Wij wensen jullie een fijne dag

Mededelingen
Kom jij onze invalpool (incidenteel) versterken?
Hoesten of verkoudheidsklachten zijn, zeker in de herfst en winterperiode, in het onderwijs aan de orde van de
dag. Normaal, geen enkel probleem. In corona tijd betekent dat voor een leerkracht een ziekmelding en een corona
test. Effectief is een leerkracht dan 3 tot 4 dagen niet op school. Binnen Flores Onderwijs hebben wij een ruime
vervangingspool met leerkrachten die we voor dit soort incidenten kunnen inzetten. Vooruitlopend op de
wintermaanden zijn we op incidentele basis op zoek naar uitbreiding van deze pool. Natuurlijk werven wij via onze
bekende kanalen, maar wij willen via deze weg ook een oproep doen aan onze ouders.
Wij zijn op zoek naar ouders die bevoegd zijn om in het primair onderwijs les te geven en kunnen helpen om de
kinderen in Arnhem e.o. goed les te geven. Dat kan wellicht op de school van je eigen kind, maar ook op andere
scholen van Flores Onderwijs. Het gaat om incidentele inzet wanneer onze vaste invallers allemaal zijn ingezet.
We werken met een digitaal systeem waarin je als invaller zelf kan aangeven wanneer je beschikbaar bent. Meer
informatie? Neem contact op met je directeur of Recruitment Flores onderwijs Deborah & Ragna 026 76 00 956 /
recruitment@floresonderwijs.nl.

Notenallergie
Een heel klein kruimeltje noot of pinda kan bij iemand die er allergisch voor
is al ernstige klachten geven. Van enkele voedingsmiddelen, zoals pinda, is
soms het inademen van de geur al voldoende om een reactie uit te lokken.
Dit is de reden dat wij geen boterhammen met pindakaas op school willen.

Ouderbijdrage schooljaar 2020/2021
Zoals u weet worden op Het Klinket diverse leuke activiteiten georganiseerd die
niet tot het gewone lesprogramma behoren, zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen, de
sportdag, schoolreis/educatieve activiteit, etc. etc.. Deze activiteiten kunnen wij
niet organiseren zonder uw (financiële) hulp. Via de nieuwsbrief, de
publicatieborden en MijnSchoolinfo houden wij u op de hoogte van deze
activiteiten. Daarbij vragen wij ook regelmatig uw hulp! De kosten van deze
activiteiten, die georganiseerd worden door de activiteitencommissie, worden
betaald uit de ouderbijdrage.
De ouderbijdrage is voor het schooljaar 2020/2021 opnieuw vastgesteld op € 50,- per kind. Van dit bedrag wordt
ook het schoolreisje (1x per 2 jaar) en het educatieve uitstapje (1x per 2 jaar) betaald.
Het kamp voor groep 8 wordt hier deels uit gefinancierd. Voor groep 8 bedraagt de ouderbijdrage daarom
€ 60,- per kind.
Wanneer u de ouderbijdrage nog niet heeft overgemaakt dan vragen wij u dit zsm te doen.
Ons bankrekeningnummer is NL47 INGB 00083 68140 t.n.v. CBS Het Klinket Ouderbijdrage.
Graag bij de betaling de naam van uw kind en zijn/haar groep vermelden.
Is uw kind in het bezit van een Gelrepas dan kunt u dat kenbaar maken door een kopie van
de pas in te leveren in de directiekamer of te mailen naar
penningmeester.klinket@floresonderwijs.nl
Mocht het betalen van de ouderbijdrage voor u op problemen stuiten dan verzoeken wij u
hierover contact op te nemen met Roswitha Goldsmid.

Bijdrage continurooster schooljaar 2020/2027
Voor schooljaar 2020/2021 is de bijdrage continurooster vastgesteld op € 40,-. Van uw bijdrage worden de
pedagogisch medewerkers en overblijfmedewerkers betaald die tussen de middag uw kind(eren) opvangen als hun
leerkracht een half uur pauze heeft.
Dat half uur middagpauze komt de leerkracht zeer ten goede en daardoor
ook uw kind. De scholen hebben er voor gekozen dit door geschoolde
medewerkers te laten doen en daar hangt dit prijskaartje aan. Er is een
goede samenwerking en regelmatig overleg met de overblijfmedewerkers,
de leerkrachten en de directie/MR van beide scholen. Om deze continuïteit
niet in gevaar te brengen is het belangrijk dat ouders hier aan mee betalen.
Dan kan en blijft BSO Tussen Thuis garant staan voor een goede en
professionele opvang van uw kind(eren).

De complete brief + het incasso formulier kunt u in de bijlage vinden.

Burgemeester op bezoek
Wie had dat gedacht…….
Op een avond zag ik burgemeester Marcouch in een interview. Hierin vertelde hij dat hij het heel belangrijk vindt
dat basisscholen les krijgen met geschiedenis over Market Garden, een belangrijke gebeurtenis in en rondom
Arnhem. Ik was het hier helemaal mee eens en daarom geef ik 5 weken lang in groep 6 les over Market Garden. Ik
heb de stoute schoenen aangetrokken en een mailtje gestuurd naar burgemeester Marcouch. Hierin heb ik hem
uitgenodigd om een les geschiedenis te volgen in mijn klas. Op een dinsdag kreeg ik een belletje dat hij graag
vrijdag in de klas kwam kijken bij mijn lessen over Market Garden.
Zo geschiedde. Het was een leuk bezoek, waarin de kinderen de burgemeester hebben laten zien hoe ze in
groepjes werken met een escapebox. Hierin zitten verschillende opdrachten die te maken hebben met Market
Garden, waaronder filmpjes bekijken, bruggen bouwen en een presentatieopdracht. Burgemeester Marcouch heeft
geprobeerd om opdrachten samen met de kinderen te doen/maken, wat niet altijd even makkelijk bleek.... De
burgemeester heeft zelf ook nog het een en ander verteld over Arnhem en Market Garden. Na het leuke
interessante bezoek van burgemeester Marcouch hebben we nog een groepsfoto gemaakt met de Airborne Vlag in
ons midden.

Afgelopen vrijdag zijn twee kinderen uit groep 7, Jasmijn en Onaysa, samen met nog 8 kinderen van andere
Arnhemse scholen, aanwezig geweest bij de herdenking in de Berenkuil. Zij hebben daar bloemen mogen leggen
bij het monument.
Tot mijn verbazing werd ik afgelopen vrijdagochtend gebeld dat ik op speciaal verzoek van de burgemeester
uitgenodigd werd om als genodigde aanwezig te zijn bij de herdenking.
Tijdens de speech van burgemeester Marcouch in de Eusebiuskerk sprak hij over zijn bezoek aan mijn klas op het
Klinket en hoe leuk hij dit had gevonden. Ook op verschillende social media heeft hij hierover geschreven.
Leuke ervaring en het Klinket staat weer mooi op de kaart!!

Toestemmingsverklaring gebruik beeldmateriaal
Nu er vanwege Corona allerlei maatregelen zijn, missen wij het contact met u als ouder enorm. Ook hebben wij het
gevoel dat u weinig meer meekrijgt van wat er op school gebeurt. Daarom willen wij graag een besloten
Facebookpagina starten. Om daar foto’s/video’s te kunnen delen, hebben wij van u toestemming nodig om
beeldmateriaal van uw kind te delen.
Aankomende week krijgt uw kind een toestemmingsverklaring gebruik beeldmateriaal mee naar huis. Wij vragen u
deze (voor elk kind 1 formulier) in te vullen, te ondertekenen en te laten inleveren bij de leerkracht. Het kan zijn dat
u dit formulier al heeft ingevuld bij het inschrijven van uw kind. Voor de volledigheid vragen wij ook dan het
formulier in te vullen, te ondertekenen en in te laten leveren bij de leerkracht.
Wij hopen dat u toestemming geeft zodat wij veel met u kunnen delen!

Schoolfotograaf
Maandag 5 oktober komt de schoolfotograaf. Alle leerlingen gaan dan op de foto. Ook van de
broertjes en zusjes (enkel die bij ons op school zitten) worden foto’s gemaakt. Uiteraard worden
er ook groepsfoto’s gemaakt. Dit alles gebeurt onder schooltijd.

Voorstellen

Ik ben Adrienne Schreuder. 46 jaar en derdejaars Pabo Student aan de HAN in Nijmegen. Ik
woon ook in Nijmegen met mijn man en 2 puberkinderen. Ik loop van september tot half
februari stage bij Juf Patricia in groep 5. Mijn stagedag is de vrijdag. Ik hoop hier veel te leren
over het vak van leraar. Verder hou ik erg van Texel, skiën en koken. Ik ben momenteel
werkzaam als trainster bij een cosmeticabedrijf in Den Bosch. Ik geef daar cursussen aan
schoonheidsspecialisten en huidtherapeuten over de producten waar zij mee werken voor
huidverbetering. Naast mijn werk doe ik in deeltijd de opleiding aan de Pabo.

Gegevens
Wilt u uw gegevens (zoals adres, e-mailadres en (mobiele)
telefoonnummers) zelf in MijnSchoolinfo controleren en
indien nodig aanpassen? Wilt u deze wijzigingen óók
doorgeven aan onze administratie zodat wij onze
leerlingenadministratie ook up to date kunnen houden? Dit
kan door een mailtje te sturen naar
administratie.klinket@floresonderwijs.nl.

Nieuws uit de wijk
Jeugdfonds Sport & Cultuur Arnhem
De school vindt het belangrijk dat kinderen, buiten het gewone lesprogramma, in
aanraking komen met kunst, cultuur en sport. De ontwikkeling van de creativiteit van
kinderen, het ontdekken van de wereld om je heen, en het meedoen aan een culturele
activiteit of sport, hebben invloed op het zelfvertrouwen en de prestaties van kinderen.
Ook voor gezinnen die niet in aanmerking komen voor de GelrePas, lukt het helaas
niet altijd om de contributie hiervoor te betalen. Daarom werkt de school samen met
het Jeugdfonds Sport en Cultuur Arnhem. Deze organisatie heeft als doel om gelijke
kansen te bieden voor alle kinderen, en stellen daarvoor geld beschikbaar om het
lesgeld voor culturele lessen (bijvoorbeeld muziekles en dansles) of de contributie te
vergoeden (bijvoorbeeld voetbal en judo). Mocht u gebruik willen maken van het
Jeugdfonds Sport & Cultuur Arnhem, dan kunt u terecht bij Priscilla Vieane. Zij is namens de school intermediair
tussen ouders en deze organisatie en kan u helpen bij het aanvragen van een bijdrage.
Meer informatie leest u in de brief in de bijlage.

Informatie KIES voor ouders
Kinderen kiezen niet voor de scheiding van hun ouders. Het
overkomt ze. Hoe ze omgaan met de veranderde situatie kan zeer
verschillend zijn.
Bij de spel- en praatgroep KIES kunnen kinderen de scheiding
leren begrijpen , een plaats geven en een manier vinden om te
kunnen omgaan met alles wat ze moeilijk vinden van de
scheiding. Onderzoek, door de universiteit Utrecht, heeft
aangetoond dat KIES helpt bij het beter verwerken van de
scheiding en het contact met de ouders verbetert. In kleine
groepen en onder begeleiding van speciaal hiervoor getrainde
begeleiders van KIES-groepen komen de kinderen 8 keer 1 uur bijeen.
Ouders willen zeker niet dat hun kind last heeft van de scheiding. Maar hoe kun je een kind hierbij begeleiden?
Om uw kind aan KIES deel te laten nemen, is schriftelijke toestemming nodig van beide ouders of voogd.
Informatie voor kinderen
Kinderen kiezen niet voor de scheiding van hun ouders. Waar je wel voor kunt kiezen is jouw beste manier om
moeilijke dingen te verwerken en hoe je met moeilijke situaties omgaat.
Hoe en waar? Bij de spel- en praatgroep KIES, op school. Bij KIES komen we 8 keer een uur bij elkaar, met
kinderen van jouw school en met speciaal opgeleide KIES-coach.
Wat doen we bij KIES?
Praten over wat jij moeilijk vindt - horen hoe anderen daar mee omgaan - oefenen hoe je iets kunt vertellen - jezelf
proberen te begrijpen - de scheiding proberen te begrijpen.
Hoe gaan we dat doen?
Praten – spel – toneel – tekenen – schrijven en allerlei andere leuke activiteiten.
Zijn jouw ouders gescheiden, kort of lang geleden? Wil je daarover praten of van anderen horen? Wil je er beter
mee leren omgaan en kijken hoe anderen er mee omgaan? Kan je er al goed mee omgaan en heb je tips om
andere kinderen te helpen? Mag je van je ouders mee doen? Geef je dan op voor KIES! KIES helpt!
Informatie voor school
KIES helpt kinderen de scheiding beter te leren begrijpen en beter te leren omgaan met wat voor hen moeilijk is. Er
is uitgebreid onderzoek gedaan naar KIES door de universiteit Utrecht, o.l.v. Ed Spruijt. Zijn positieve bevindingen
over KIES zijn samengesteld in een boekje; verkrijgbaar bij de KIES coach. Als kinderen, bij KIES, beter leren
omgaan met de scheiding van hun ouders, kunnen blokkades in een vroeg stadium worden opgeheven. Problemen
zullen zich minder stapelen en kinderen zullen zo minder gestoord worden in hun dagelijkse ontwikkeling.

Na de herfstvakantie starten wij een KIESgroep op de Lingelaar. In het voorjaar van 2021 op Het Klinket. Heeft u
voor uw kind interesse of wilt u meer informatie. Mail ons gerust op onderstaand mailadres.
Gaby Klok & Sheila Arnoldus
KIES coaches
kiesvoordekinderen@gmail.com

Kinder- en tiener activiteiten in Rijkerswoerd, Kronenburg en Vredenburg
Wekelijks zijn er verschillende activiteiten in de wijken georganiseerd door Rijnstad, soms i.s.m. Sportbedrijf.
Hieronder een overzicht van deze activiteiten.
Binnen deze activiteiten wordt aandacht besteed aan het ontwikkelen van verschillende sociaal en emotionele
vaardigheden die bijdragen aan hun persoonlijke ontwikkeling.
Dag
Maandag

Activiteit
SpeelXtra 4-8
Meidenclub
Sportmiddag

Tijd
15.30 - 16.30 uur
16.00 - 17.30 uur
14.45 – 16.00 uur

Leeftijd
4-8 jaar
9-13 jaar
10 +

19.00 - 20.00 uur

Plek
De Madser
De Madser
Playground
Rijkerswoerd
De Madser

SpeelXtra avond
Woensdag

Kindermiddag
Meidenclub
Jongensclub

14.15 - 16.00 uur
13.00 – 14.30 uur
14.30 – 16.00 uur

De Madser
De Kemphaan
De kemphaan

4-12 jaar
9 – 13 jaar
9 – 13 jaar

Donderdag

Bakfiets Lea Dasberg

14.45 - 15.45 uur

4-12 jaar

Bakfiets in de wijk
Kookactiviteit

Brede school de
Kempenaer

11 – 12 jaar

Sportmiddag

15.45 – 17.00 uur
15.30-17.00 uur
Herfst en winter
14.45 – 15.45 uur
Herfst en
voorjaar
14.45 – 16.00 uur

Schoolplein Lea
Dasberg
In de wijken
De Madser

Playground
Rijkerswoerd

10+

Disco

19.00-21.00 uur

De Kemphaan

25 september 6-10
jaar
16 oktober 10-13 jaar
27 november 6-10 jaar
18 december 6-13 jaar

Huiswerkbegeleiding

Vrijdag

13+

8-12 jaar

Heb je vragen of wil je je aanmelden dan kun je deze stellen aan Mascha Kop, m.kop@rijnstad.nl of Liesje van
Haaren l.vhaaren@rijnstad.nl

