
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Wij wensen jullie een fijne dag! 
 
 
 

 

Maart 2021 

Di 2 10-minutengesprekken 

Wo 3 10-minutengesprekken 

Do 4 10-minutengesprekken 

Vr 5 10-minutengesprekken 

Ma 8 10-minutengesprekken 

Di 9 10-minutengesprekken 

Wo 10 10-minutengesprekken 

Do 11 10-minutengesprekken 

Wo 24 Studiedag groep 1 t/m 4 

Do 25 Studiedag groep 1 t/m 4 

Vr 26 Studiedag groep 1 t/m 4 
   

April 2021 

Ma 5 Tweede Paasdag - alle leerlingen vrij 

Di 6 Studiedag Florẽs -  alle leerlingen vrij 

Di  20 Eindtoets groep 8 

Wo 21 Eindtoets groep 8 

Do 22 Eindtoets groep 8 

Vr 23 Koningsspelen 

Za 24 Meivakantie t/m zo 9 mei 

   

Datum Naam Leeftijd 

1 Jackie 6 

6 Filip 
Jack 

5 
10 

7 Micha 11 

8 Mika 
Rohat 

6 
7 

9 Maisie 5 

11 Zeno 8 

14 Sophie 12 

16 Mellanie 
Lars 

10 
10 

18 Emily 
Jesse 

7 
8 

20 Sep 12 

22 
Vianna 
Jacky 
Jonne 

9 
9 
9 

24 Laila 5 

25 Arda 10 

27 Zeynab 8 

31 Senna 6 



 
 

Een speciaal welkom voor:  
Dayanara en Jaanvi die in maart op onze school 
beginnen.  
 
Wij wensen hen een fijne tijd op Het Klinket. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Vervanging 
 
 
Anouk Polman zal het zwangerschapsverlof van  
juf Marjolein vervangen. Zij start op maandag 29 maart. 
 
 

 
 
Oproep MR 
Vanaf augustus 2021 loopt de zittingstermijn af van twee leden van de oudergeleding van de huidige MR. Heeft u 
interesse in een functie als ouder in de MR per aug 2021? Laat ons dit dan weten voor 12 maart 2021. U kunt dit 
kenbaar maken door te mailen naar mr.klinket@floresonderwijs.nl. 
 

 
 
Social Schools 
De afgelopen tijd zijn u en wij druk bezig geweest met Social Schools. U met accounts aanmaken en kinderen 
koppelen, wij met het inrichten van Social Schools, het meegeven van activeringsbrieven en het versturen van 
uitnodigingen. Inmiddels zijn wij officieel en definitief overgestapt van MijnSchoolinfo naar Social Schools en 
kunnen wij melden dat alleen nog 1 leerling NIET is gekoppeld aan tenminste één ouder. Alle andere 213 
leerlingen WEL! Hartelijk dank voor uw medewerking! Wij zijn blij! 
 

      
 

 
 
Voorstellen I 
Volgende week begin ik met mijn stage bij juf Marjolein in groep 3 op 
donderdag en vrijdag. Mijn naam is Ilonka van Damme. 
 
Ik heb twee zonen, Teun en Saco van 5 en 3 jaar oud. Ik woon samen 
met mijn man en kinderen in Arnhem- Noord. In het weekend ga ik 
graag wandelen  en met het gezin leuke dingen doen. Ik ben opgegroeid 
in Zeeuws-Vlaanderen en heb na mijn studie SPH en Pedagogiek in de 
gehandicaptenzorg gewerkt. De PABO ben ik gaan studeren, omdat ik 
meer wilde kijken naar de ontwikkeling van kinderen en ze graag 
vanalles wil leren. 
 

Mededelingen 

mailto:mr.klinket@floresonderwijs.nl


 
 

Mijn stage duurt ongeveer een half jaar, dus ik zal er tot de zomer zijn. Ik ben heel benieuwd naar de groep en heb 
er veel zin in. Wellicht tot later. 
 

 
 
Gegevens 
Wilt u wijzigingen in uw gegevens (zoals adres, e-mailadres 
en (mobiele) telefoonnummers) doorgeven aan onze 
administratie? Dit kan door een mailtje te sturen naar 
administratie.klinket@floresonderwijs.nl. 
 
 

 
 
Steunouder 
Halverwege 2020 is MEE Gelderse Poort in Arnhem gestart met het project Steunouder in Arnhem, in opdracht van 
de gemeente Arnhem. 
 
Een Steunouder biedt een kind een gastvrij thuis ter ontlasting van de thuissituatie. Een kind komt 1 á 2 dagdelen 
per week bij een Steunouder en heeft een leuke ontspannen dag. Dit biedt de vaak overbelaste ouder(s) een 
mogelijkheid om op adem te komen en ruimte te hebben voor andere zaken die in het gezin spelen. In 2020 
hebben ze al vele gezinnen gematcht aan een Steunouder. Het project loopt goed, er zijn veel aanmeldingen uit 
met name Arnhem Zuid. We zijn op zoek naar mensen in Arnhem Zuid die ook enthousiast worden om Steunouder 
te worden. 
 
Uiteraard kunnen ook kinderen aangemeld worden waarbij een Steunouder 
passend zou zijn. 
 
Als bijlage bij deze nieuwsbrief de flyers voor Steunouders en Vraagouders. 
 
Voor meer informatie kunt u kijken op: 
 

● www.steunouder.nl/arnhem 
 

● www.meegeldersepoort.nl/steunouder 
 
 

 
 
Wijkteam 
De vakanties zijn weer voorbij en de kinderen allemaal weer gestart op school. Het ritme zit er weer 
in. Hopelijk hebben jullie een fijne vakantie gehad. 
 
Graag willen wij onszelf nog weer eens onder de aandacht te brengen, zeker weer aan het begin van 
een nieuw schooljaar. 
Vanuit het wijkteam Rijkerswoerd, Kronenburg en Vredenburg zijn wij de vaste contactpersonen 
voor de school van uw kinderen. De meeste ouders kennen ons al of hebben ons wel eens voorbij 
zien komen. 
 
Iedere vrijdagochtend van 8.30 uur tot 10.30 uur zijn we aanwezig in het lokaal van de peuter+ groep (KDV 
Tussenthuis). Deze groep zit naast peuterspeelzaal Jip en Janneke. 
U kunt dan bij ons binnenlopen voor een vraag die u heeft. Of gewoon voor het maken van een 
praatje. 
Soms kunnen we u direct antwoord geven op de vraag die u heeft. Mocht dit niet het geval zijn 
maken we graag een vervolg afspraak bij u thuis. Deze vragen kunnen over uiteenlopende zaken 
gaan. 
 
 
 
Bijvoorbeeld: 

Nieuws uit de wijk 

mailto:administratie.klinket@floresonderwijs.nl
http://www.steunouder.nl/arnhem
http://www.meegeldersepoort.nl/steunouder


 
 

- Wat doe ik als mijn kind steeds uit bed komt ‘s avonds? 
- Aanvragen voor dyslexieonderzoek 
- Wij liggen in scheiding en weten niet of we de kinderen op de juiste manier betrekken? 
- Ik kom niet rond met mijn inkomsten. 
- Ik heb moeite met het bieden van structuur binnen mijn huishouden/gezin. 
- Wat als ik mij zorgen maak om mezelf of iemand binnen mijn gezin/omgeving? 
 
Neem ook eens een kijkje bij de Madser ( kind en jongerencentrum) met u kind. De kinderen 
kunnen hier met vele leuke activiteiten meedoen. Ook is er een moeder/kind groep waar u binnen 
kunt lopen. 
 
Ook kunt u ons altijd mailen of bellen met een vraag. 
 
Madelon IJsseldijk Marloes Kleijn 
Madelon.ijsseldijk@wijkteamsarnhem.nl marloes.kleijn@wijkteamsarnhem.nl  
06- 12273543 06-10887054 
 

 
 

 
doremieke068@gmail.com 
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