
Juni 2021

Wo 16 Studiedag groep 1 t/m 4 vrij

Do 17 Studiedag groep 1 t/m 4 vrij

Vr 18 Studiedag groep 1 t/m 4 vrij

Ma 21 Studiedag - alle leerlingen vrij

Juli 2021

Vr 02 Rapport

Wo 07 Oudergesprekken

Do 08 Oudergesprekken

Vr 09 Oudergesprekken

Ma 12 Oudergesprekken

Di 13 Oudergesprekken

Wo 14 Oudergesprekken

DO 15 Workshopdag alle groepen

Di 20 Musical groep 8

Wo 21 Uitzwaaien groep 8

Vr 23 Alle leerlingen om 12.00 uur uit

Za 24 Zomervakantie t/m 5 september

Een speciaal welkom voor Gigi en Ivy. Zij zijn in
mei bij ons op school gestart.

Wij wensen hen een
fijne tijd bij ons!

Datum Naam Leeftijd

01 Rosalie
Tobias

5
5

03
Driss

Juliette
Fenna

10
10
12

05 Lina 5

06 Siem 5

10 Nisa 7

17 Amilia 8

18 Yanthi 12

19 Femke 6

21 Fenna 7

24 Nyo 5

25 Tim
Isa

8
8

26 David 9

29 Bruni
Candice

5
5

Wij wensen jullie een fijne dag!



Mededelingen

Juf Sytske
Aan de ouders en leerlingen,

Ik wil nu vast laten weten, dat ik heb besloten om per 1 september 2021 te stoppen met werken. Ik heb het

meer dan 30 jaar ontzettend naar mijn zin gehad met de kleuters op Het Klinket.

In de loop van al die jaren heb ik ongeveer 1000 kleuters in de klas gehad. Nu word ik regelmatig

aangesproken door volwassenen, die vragen: ”u bent toch juf Sytske?”. Het blijkt dan dat zij bij mij in de klas

gezeten hebben en herinneren zich dat, als een leuke en fijne tijd, dat raakt mij! Het is dan ook leuk om van

ze te horen hoe het met ze gaat en wat ze zijn gaan doen.

Maar nu vind ik de tijd gekomen om dingen te doen die ik zelf wil,

zoals samen met mijn echtgenoot te gaan reizen, fietsen en in de tuin

te werken. Ook mijn kleinkinderen zullen meer aandacht gaan krijgen.

Nog een paar weken en dan zit “het” er op!

Groetjes,

Juf Sytske

Schoolreisje gaat helaas niet door (15 juni)
Helaas hebben wij moeten besluiten om het schoolreisje dit schooljaar niet door te laten gaan, maar te verzetten
naar het begin van het nieuwe schooljaar. Wij willen natuurlijk alle leerlingen mee nemen en helaas is dat nu met
de corona regels niet mogelijk. Leerlingen met corona klachten moeten thuis blijven. Ook raadt het  RIVM
schoolreisjes af, omdat de leerlingen en de leerkrachten dan niet in de “bubbel” kunnen blijven.

Wij hebben al een optie voor volgend schooljaar, woensdag 15 september 2021. Zodra dit definitief is hoort u dat
van ons. Donderdag 15 juli hebben we voor de leerlingen een gezellig workshopdag georganiseerd op school.

MR
Op 20 april stond er weer een MR vergadering gepland. Hieronder delen wij kort welke onderwerpen besproken
zijn. Bij interesse in meer informatie of bij vragen; kunt u ons altijd mailen via mr.klinket@floresonderwijs.nl.
Wij weten dat de ‘afstand’ naar school op dit moment groter is dan anders, maar schroom niet om contact op te
nemen met de MR.

Op onze oproep voor nieuwe ouders in de MR hebben wij helaas geen reactie ontvangen. De oudergeleding blijft
komend schooljaar dus zoals deze nu is.

Ook is de lokaalverdeling tussen het Klinket en de Pieter de Jong besproken. Het bespreken van het concept
jaarplan is doorgeschoven naar de volgende vergadering. Omdat het bestuur, en wellicht de school ook, nog
Corona gelden krijgen, is het is nu nog lastig om het plan te maken.

Het werkverdelingsplan en taakuren zijn, zover dit kon, besproken in het team. De definitieve invulling van de
taakuren komt nog. De docenten zijn erg tevreden over de inzet van de werkdrukgelden. Dit geeft veel verlichting.
Het schoolplan wordt volgend schooljaar besproken en er wordt een plan voor de komende 3 jaar gemaakt.

De nieuwsbrief is ook besproken. Het is de vraag wat wij hiermee in combinatie met Social Schools willen. Blijft de
nieuwsbrief (zoals het is), moet de frequentie van uitgave aangepast worden? Uitzoeken waar behoefte aan is,
staat op de agenda voor volgend schooljaar.

De volgende MR vergadering is: 01-06-2021.

mailto:mr.klinket@floresonderwijs.nl


Vakantierooster 2021/2022
Het vakantierooster voor schooljaar 2021/2022 vanuit Flores onderwijs is bekend. Wij delen dit alvast met u. Deze
kunt u ook terugvinden in de agenda op Social Schools. Op dit moment zijn de studiedagen nog niet bekend. Zodra
dit het geval is, communiceren wij deze met u.

Herfstvakantie 23 oktober 2021 t/m 31 oktober 2021

Kerstvakantie 25 december 2021 t/m 9 januari 2022

Voorjaarsvakantie 26 februari 2022 t/m 6 maart 2022

2e Paasdag 18 april 2022

Meivakantie incl. koningsdag en suikerfeest 23 april 2022 t/m 8 mei 2022

Hemelvaartsweekend 26 mei 2022 t/m 29 mei 2022

2e Pinksterdag 6 juni 2022

Zomervakantie 23 juli 2022 t/m 4 september 2022

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.

Nieuws uit de wijk

Vanuit de wijk

https://app.socialschools.eu/calendar
mailto:administratie.klinket@floresonderwijs.nl

