
Oktober 2022

wo 5 Start Kinderboekenweek

14 Einde Kinderboekenweek

vr 22 Herfstvakantie 22-30 oktober

Een speciaal welkom voor:
Logan, Ivy, Iselè,Teodor, Helena, Nathan, Liv en
Esmay die bij ons op school begonnen zijn.

Wij wensen hen een fijne tijd op Het Klinket.

Hoera!
voor onze jarigen

Datum Naam Leeftijd

1 Nathan 4

1 Caya 12

3 Robin 8

4 Baran 5

7 Lune 9

9 Nayeli 8

13 Joey 9

15 Vince 7

15 Louise 9

15 Sanja 12

17 Aras 5

18 Bo 8

22 Luna 11

24 Boaz 9

24 Anthony 11

25 Almaro 9

26 Liyan 6

27 Linde 12

29 Yvanna 5

Wij wensen jullie een fijne dag



Mededelingen

Opening Kinderboekenweek Gi-Ga-Groen

Woensdag 5 oktober hebben we samen in de hal de opening van de Kinderboekenweek gevierd. Het thema dit jaar
is Gi-Ga-Groen en dat was overduidelijk. Heel veel “groene’ leerlingen en juffen in de hal. De leerlingen vonden het
erg spannend, want de Masked Readers werden onder groot applaus onthuld. De komende weken wordt er veel
extra gelezen en voorgelezen in alle groepen. Vrijdag 14 oktober sluiten we de kinderboekenweek af.

Ook de Arnhemse Kinderboekenwinkel heeft een mooi gratis aanbod. Zie website: https://www.lezenisleuk.nl/

Het Klinket krijgt een ander kleurtje.
Vorig jaar zijn we begonnen met het opknappen van de school.
Er ligt nu in de hele school een mooie nieuwe vloer. De
komende tijd gaat er veel gebeuren. Dit schooljaar krijgt het
hele gebouw van binnen een grote opknap-verf-beurt. We
hopen dat de schilders in januari al  kunnen beginnen. Ook de
ingangen van de school krijgen een nieuw uiterlijk.  In de
herfstvakantie wordt het toilet van de groepen 1 en 2 onder
handen genomen. Wat zullen we straks gaan genieten van
onze mooie school.

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

https://www.lezenisleuk.nl/
mailto:administratie.klinket@floresonderwijs.nl


Nieuws uit de wijk




