
Juli 2022

Do 7 Schooluitje

Vr 8 Rapport

Ma 11 Inloopochtend groep 4 t/m 8

Ma
t/m
Vr

11
t/m
15

Oudergesprekken

Di 19 Musical groep 8

Wo 20 Uitzwaaien groep 8

Vr 22 Start zomervakantie - alle leerlingen
om 12.00 uur vrij

Za 23 Zomervakantie t/m 4 september

September 2022

Ma 5 Eerste schooldag

Vr 16 Startfeest

Wo 21 Schoolreis

Ma
t/m
Vr

26
t/m
30

Kennismakingsgesprekken

Wij wensen jullie een fijne dag!

Juli

Datum Naam Leeftijd

1 Esmée 4

3 Teun 9

4 Jaxx
Keyani

5
4

5 Lorenzo 7

6 Tess 4

7 Maxim 9

8 Isa 10

9 Finn 4

10 Safira 9

13 Aleyna 4

14 Brian 8

15 Damian 11

16 Genauri 4

17 Amaro 4

20 Yaeli 6

22 Lise 6

23 Jace
Morris

5
8

24 Mara
Djani

8
9

25 Stecey 4

26 Mees
Renée

9
12

31 Talha 11



Mededelingen

Schooljaar 2022/2023
De groepsindeling voor volgend schooljaar is bekend en wij zijn blij deze met u te kunnen delen.

Groep Leerkracht(en) Werkdagen
Groep 1/2A Juf Tessa Hazelaar maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Juf Rinske Vreuls woensdag
Groep 1/2B Juf Rinske vreuls maandag en dinsdag

Juf Anne-Marie Bax woensdag t/m  vrijdag
Groep 1/2C Juf Marjolein van Essen maandag en dinsdag

Juf Heleen Freriks woensdag t/m vrijdag
Groep 3 Juf Manna Weigel maandag t/m vrijdag
Groep 4 Juf Erica Vooren maandag, dinsdag en vrijdag

Juf Patricia Hoitsma woensdag en donderdag
Groep 5 Juf Denise Keurentjes maandag t/m woensdag

Juf Olga van der Linde               woensdag t/m vrijdag
Groep 6 Juf Rachel Risthaus maandag t/m vrijdag
Groep 7 Juf LoïsHesse maandag t/m vrijdag
Groep 8 Meester Romeo van Dijk maandag, donderdag en vrijdag

Juf Laura Abbas dinsdag en woensdag

In verband met achterstanden die door corona zijn ontstaan, ontvangt de school extra gelden. Dit schooljaar
hebben wij de extra gelden o.a. ingezet in groep 4 (extra ondersteuning) en groep 6 (splitsing van de groep in 6A
en 6B). Voor volgend schooljaar ontvangen wij minder gelden dan dit schooljaar. Wij hebben het volgend
schooljaar  zo georganiseerd dat er elke dag een leerkracht extra aanwezig is op school voor ondersteuning in alle
groepen waar nodig. Deze leerkracht kan ook een groep overnemen, indien er geen invalkracht beschikbaar is. Zo
voorkomen we dat we zo min mogelijk een groep naar huis moeten sturen.

We starten het nieuwe schooljaar met drie kleutergroepen. De ouders van deze leerlingen ontvangen een mail met
daarin de verdeling van de leerlingen over de drie groepen.

Extra ondersteuning
Groepen  1 t/m 4 Meike Biesta maandag, dinsdag en donderdag
Groepen  5 t/m 8 Marleen Noppe woensdag t/m vrijdag

Directeur Roswitha Goldsmid maandag t/m donderdag en vrijdag (even weken)
IB Annemiek Baars dinsdag, woensdag (even weken) en donderdag
Eventmanager Lisandra van Rooijen flexibel
Conciërge Eric van de Kerkhof donderdag
Vakleerkracht gym Richard Ecoma Verstege dinsdag en donderdag

Zoals u kunt zien, wordt ons team uitgebreid met een nieuwe collega: Juf Olga voor groep 5. We nemen aan het
eind van het schooljaar afscheid van juf Aurora (groep 7)  en juf Amber (groep 8)



___________________________________________________________________________________________
______
Bezoek bestuurders aan Het Klinket

Donderdag 30 juni hebben de bestuurders van Flores, Sylvia Veltmaat en Yvonne Visser, een bezoek gebracht aan
onze school. Ze hebben een mooi gesprek gehad met de leerlingenraad en lessen gezien in verschillende
groepen. Ook hebben ze een gesprek gehad met de MR en aan het einde van de dag twee presentaties van het
team gezien en besproken. Wij hebben mooie feedback ontvangen; Het Klinket heeft enthousiaste, nieuwsgierige
leerlingen, een team dat zich wil blijven ontwikkelen en de bestuurders waren onder de indruk van de fijne sfeer in
de school. Wij zijn blij dat het bestuur de school heeft gezien zoals wij het ook zelf ervaren.

Oudertevredenheidspeiling
Onlangs hebben wij u een link naar de oudertevredenheidspeiling
gestuurd en gevraagd deze voor ons in te vullen. 42 ouders hebben dit
gedaan. Afgelopen week ontvingen wij de resultaten. Rechts ziet u het
algemene rapportcijfer en onderstaand een overzicht van de
rapportcijfers per onderwerp van huidige / voorgaande peilingen en de
cijfers van de referentiegroep. Samen met het team en de MR zullen wij
naar de uitkomsten en eventuele vervolgstappen kijken.



Aanmelden broertjes en zusjes
Broertjes en zusjes geboren in 2019 van leerlingen die al bij ons op school
zitten, mogen vanaf nu aangemeld worden. Dit kunt u doen door contact op te
nemen met Roswitha Goldsmid via info.klinket@floresonderwijs.nl of
026-3274168.

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:info.klinket@floresonderwijs.nl
mailto:administratie.klinket@floresonderwijs.nl


Nieuws uit de wijk








