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Kennismakingsgesprekken

Oktober 2022

Wo 5 Info ouders groep 5 t/m 8 13:00 uur

Een speciaal welkom voor alle  nieuwe leerlingen
die maandag 5 september gaan starten op Het
Klinket.

Wij wensen jullie een fijne tijd op Het Klinket!

Wij wensen jullie een fijne dag!

September

Datum Naam Leeftijd

1 Eysan 8

13 Faia 6

13 Yara 7

18 Jasmijn 7

21 Amari 11

22 Naud 7

25 Daan 8

25 Tuur 10

26 Giani-Luca 5

26 Rosanna 8

30 Jazlyn 8



Mededelingen

Start schooljaar 2022-2023
Wij hopen dat u allemaal heeft kunnen genieten van een heerlijke vakantie. Maandag 5 september gaat het nieuwe
schooljaar weer van start. De klassen zijn weer op orde. Wij zijn klaar om te starten en hebben er veel zin in.

Gym- en zwemtijden
De gymlessen worden gegeven op dinsdag en donderdag. Denkt u aan goede schoenen, makkelijke kleding en
elastiekjes voor de lange haren.

Vanaf 12 september gaat groep 8 6x themagericht zwemmen in zwembad de Koppel.

Informatie
Op onze website www.klinket.nl en op de kalender van SocialSchools vindt u alle informatie over schoolvakanties,
schooltijden, schoolactiviteiten, etc.
__________________________________________________________________________________________

Feestelijke start maandag 5 september
Wij zijn heel blij om alle leerlingen weer te zien. Maandag om 8:20 uur staan
alle leerkrachten buiten op het plein bij de hoofdingang. De leerlingen
mogen bij hun meester of juf gaan staan. Per groep gaan de leerlingen naar
binnen over de rode loper. Alle ouders zijn deze eerste dag uitgenodigd om
mee te lopen naar de klas van uw kind(eren).

Vanaf dinsdag mogen de ouders van de groepen 1 t/m 3 elke dag mee naar
binnen. De ouders van groep 4 t/m 8 nemen buiten afscheid en zijn welkom
op de inloopochtenden.
Net zoals vorig jaar gaan de deuren van de school om 8:20 uur open en
starten we om 8:30 uur met de lessen.

Gouden weken - Vreedzame school)
Alle groepen van Het Klinket starten maandag met Blok 1 van de Vreedzame
school. Tijdens dit blok staat het samen werken aan een positief werkklimaat
centraal. Naast de algemeen geldende schoolregels maken leerkracht en
leerlingen samen afspraken over hoe je met elkaar omgaat en over de
inrichting en netjes houden van de klas.
Ze leren over opstekers en afbrekers. De leerlingen 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, de Gouden weken, iedere dag een Vreedzame Schoolles.

___________________________________________________________________________________________
_____
Groep 8
Helaas is het nog niet gelukt om een geschikte kandidaat te vinden voor de vacature in groep 8. Meester Romeo
start na de zomervakantie in groep 8 op maandag en dinsdag. Juf Marleen geeft op woensdag t/m vrijdag les  in
groep 8.

http://www.klinket.nl


Informatie per groep
Volgende week ontvangt u een mail met daarin alle informatie over de groep(en) van uw kind(eren). Wij willen u
ook graag uitnodigen voor een info-middag. U bent dan welkom bij de leerkracht(en)  van uw kind. Zij vertellen over
het komende schooljaar. Leerlingen mogen hierbij aanwezig zijn.
14 september 2022 om 13:00-14:00 uur - groep 1 t/m 4
5 oktober 2022 om 13:00-14:00 uur       - groep 5 t/m 8

Startfeest en schoolreisje
Startfeest: 16 september 2022
Schoolreisje: 21 september 2022
Meer informatie hierover volgt spoedig via SocialSchools.

___________________________________________________________________________________________
____
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

mailto:administratie.klinket@floresonderwijs.nl

