
December 2022

5 Sinterklaas

21 Kerstviering

23 Studiedag/leerlingen vrij

24 Kerstvakantie
24 december 2022- 8 januari 2023

Een speciaal welkom voor:

Calvin, Mayson, Jax, Khushi en Liam die bij ons
op school begonnen zijn.

Wij wensen jullie een fijne tijd op Het Klinket!

Wij wensen jullie een fijne dag!

November

Datum Naam Leeftijd

1 Femke 7

4 Kailen 8

4 Kiki 11

5 Calvin 4

6 Jens 8

6 Siem 11

16 Jax 4

16 Mayson 4

16 Josie 8

16 Savina 9

17 Max 8

21 Arda 9

22 Jens 5

22 Lord 11

25 Avalon 5

25 Cheryl 11

27 Lana 5

28 Pip 6

29 Jits 9



December

Datum Naam Leeftijd Datum Naam Leeftijd

3 Amarja 5 22 Vera 11

4 Viyenna 5 23 Ryan 8

4 Sophie 6 24 Aleksander 5

11 Rahaf 9 27 Milas 7

15 Lareen 8 31 Tim 11

16 Myrthe 6 31 Julian 10

20 Aarohi 6

Mededelingen

Beste ouders/verzorgers,

-Het is alweer december. De school staat natuurlijk volledig in het teken van Sinterklaas. In
de klassen wordt er volop gezongen en geknutseld. En ook voor de bovenbouw stijgt de
spanning…Welke surprise zal ik krijgen? Maandag vieren we feest en verwelkomen wij
Sinterklaas weer op school. Zou hij onze school nog kunnen vinden?

-Woensdag 21 december kerstfeest op school (meer informatie kunt u vinden op Social
Schools)

-Vrijdag 23 december zijn alle leerlingen vrij.

Nieuws uit de groepen

We hebben nieuwe mediatoren!!
Vanaf deze week lopen er tijdens de ochtendpauze
weer mediatoren op het plein.
Een mediator heeft een aantal lessen gehad
(opleiding) over het oplossen van conflicten. Elke dag
zijn er twee mediatoren die ‘dienst hebben’.Tijdens de
pauzes helpen zij bij het oplossen van een conflict van
andere kinderen. Zij zijn zichtbaar door een gekleurd
hesje. Op een rustige plek in de school voeren ze een
gesprek met de kinderen om ze te helpen hun conflict
op te lossen.

De nieuwe mediatoren voor dit schooljaar zijn:
Anthony, Kiki, Safae, Maliha, Roan, Cheryl, Vianna,
Driss, Damian, Gesèry, Mees, Philippe, Wedian en
Talha.

Heel veel succes en plezier met deze belangrijke taak!



_____________________________________________________________________________________
Voorstelling Kaatje
Theater AanZ heeft afgelopen woensdag op school de voorstelling Kaatje gespeeld voor groep 7 en 8. KAATJE is
een luchtige interactieve voorstelling over een verdrietig thema waar steeds meer kinderen mee te maken krijgen.

Kaatje is dol op haar ouders. Maar die zijn op proef-scheiding. Ze maken knetterende ruzie over dingen waar ze
vroeger om konden lachen. Kaatje sjouwt met haar koffer van de één naar de ander. Bij haar vader eet ze
havermout en vegan soep terwijl haar moeder frietjes met tosti’s serveert en liedjes zingt met Marco, de Snor. Maar
dat mag Kaatje natuurlijk niet doorvertellen. Kaatje doet er alles aan om het huwelijk van haar ouders te redden.

De voorstelling is o.a. mogelijk gemaakt door de inzet van de geloofsgemeenschap De Regenboog. Zij hebben
door middel van het organiseren van allerlei activiteiten geld ingezameld voor Kaatje. Nogmaals heel veel dank
hiervoor.

Sinterklaasochtend groep 1 t/m 4
Wat een gezelligheid vanmorgen in  groep 1,2,3 en 4. Met behulp van een heleboel moeders hebben we
pepernoten gebakken, sinterklaasspelletjes gedaan en mutsen gemaakt. Wij zijn helemaal klaar voor het grote
Sinterklaasfeest!!!

___________________________________________________________________________________________
UItstapjes groep 6, 7 en 8

Groep 6: park Sonsbeek - De geheimen van de herfst. De leerlingen zijn met een onderzoekskoffertje op pad
gegaan met de vraag: Hoe maakt de herfst zich klaar voor de winter.

Groep 7: Debattoernooi - Maliha, Roan, Daley, Tuur, Philippe en Vianna zijn
derde geworden bij het debattoernooi.
In de eerste ronde zijn ze er met de winst vandoor gegaan, helaas het tweede
debat verloren. Al met al een leerzame ervaring voor de hele groep.



Groep 7 en 8: Rijksmuseum Amsterdam - Proef de geschiedenis. De leerlingen hebben een rondleiding gehad,
kunst bekeken en ook echt de geschiedenis geproefd.

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

