
April 2022

Di 05 Inloopochtend groep 4 t/m 8

Vr 15 Paasviering

Ma 18 Tweede Paasdag
(alle leerlingen zijn vrij)

Di 19 Studiedag
(alle leerlingen vrij)

Wo 20 Eindtoets groep 8

Do 21 Eindtoets groep 8

Vr 22 Koningsspelen

Za 23 Meivakantie
(t/m zondag 8 mei)

Mei 2022

Zo 1 Meivakantie
(t/m zondag 8 mei)

Wo 11 Inloopochtend groep 4 t/m 8

Do 26 Hemelvaartsweekend
(t/m zondag 29 mei)

Ma 30 Start blok 6 De Vreedzame School

April

Datum Naam Leeftijd

01 Maliha 10

05 Mees
Zahra

10
12

06 Aron 7

07 Jack 4

11 Gesèry 11

13 Zeynep 9

16 Parmis 7

19 Daniel 12

22 Jamilla
Javon

10
12

23 Sofia
Liv

7
7

24 Lévano
Jesse

9
12

26 Lente 11

28 Stefania 10

Wij wensen jullie een fijne dag!



Mededelingen

MR
Op 14 maart is de MR weer samengekomen en hebben we de volgende punten besproken:

● Er is gekeken naar de ouder- en medewerkersenquête vanuit Flores. Hierbij hebben we kritisch gekeken
naar de vragen en of we aanvullingen hierop hadden. We hebben twee vragen aan de ouderenquête
toegevoegd betreffende het Christelijk onderwijs.

● Voor de medewerkers is de terugkoppeling naar directie, adjunct en coördinaten in één vraag. Graag
zouden wij dit gesplitst zien.

● Er zijn meer aanmeldingen voor kleuters dan wij op dit moment kunnen plaatsen. De school is samen met
het bestuur in overleg voor een passende oplossing.

Helaas gaat Richard Huurman de MR vroegtijdig verlaten. Dit i.v.m. zijn verhuizing naar Huissen. We willen Richard
graag bedanken voor zijn inzet en toewijding! Mede hierdoor zijn wij opzoek naar een nieuw lid voor in de MR.
Binnenkort ontvangt u hierover meer informatie.

Kangoeroewedstrijd
En aantal van onze leerlingen van groep 3 t/m 8 heeft afgelopen woensdag meegedaan aan de
Kangoeroewedstrijd (rekenen).



Ouderbijdrage schooljaar 2021/2022
Zoals u weet worden op Het Klinket diverse leuke activiteiten georganiseerd die niet tot het
gewone lesprogramma behoren, zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen, de sportdag,
schoolreis/educatieve activiteit, etc., etc.. Deze activiteiten kunnen wij niet organiseren
zonder uw (financiële) hulp. Via de nieuwsbrief/Social Schools houden wij u op de hoogte
van deze activiteiten. Daarbij vragen wij ook regelmatig uw hulp! De kosten van deze
activiteiten, die georganiseerd worden door de activiteitencommissie, worden betaald uit
de ouderbijdrage.

De ouderbijdrage is voor het schooljaar 2021/2022 opnieuw vastgesteld op € 50,- per kind. Van dit bedrag wordt
ook het schoolreisje (1x per 2 jaar) en het educatieve uitstapje (1x per 2 jaar) betaald.

Het kamp voor groep 8 wordt hier deels uit gefinancierd. Voor groep 8 bedraagt de ouderbijdrage daarom
€ 60,- per kind.

Hebben wij uw bijdrage nog niet ontvangen? Dan vragen wij u de ouderbijdrage naar ons over te maken. Ons
bankrekeningnummer is NL47 INGB 00083 68140 t.n.v. CBS Het Klinket Ouderbijdrage. Graag bij de betaling
de naam van uw kind en zijn/haar groep vermelden.

Is uw kind in het bezit van een Gelrepas? Dan kunt u dat kenbaar maken door een kopie van de pas in te leveren
in de directiekamer of te mailen naar penningmeester.klinket@floresonderwijs.nl.

Mocht het betalen van de ouderbijdrage voor u op problemen stuiten dan verzoeken wij u hierover contact op te
nemen met Roswitha Goldsmid.

Klinket heeft talent
Afgelopen dinsdag was er voor het eerst in tijden
weer een Klinket heeft talent. Wat was het fijn dat we
de ouders weer konden verwelkomen in de gymzaal.
De kinderen hebben ontzettend hun best gedaan
tijdens het optreden en tussendoor hebben we
heerlijk gedanst.

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


Nieuws uit de wijk

Nog enkele plekken vrij voor uniek zomerkamp
Rijkerswoerd, Kronenburg & Vredenburg.

Beste ouders/verzorgers,

Voor kinderen is het belangrijk om met leeftijdsgenoten avonturen te beleven en nieuwe dingen te
ontdekken. De vakantie is hier bij uitstek een mooi moment voor. Helaas is het niet voor elk gezin
vanzelfsprekend om samen leuke dingen te doen. Speciaal voor kinderen uit deze gezinnen
organiseren we in de meivakantie een driedaags kamp. Het programma bestaat onder andere uit
Watervolleyballen, een bezoek aan de dierentuin, bowlen en hele toffe (sportieve) spellen. Elke dag
beginnen we met een gezamenlijk ontbijt om 8.00 uur. Na het avondeten kunnen de kinderen om
19.00 uur opgehaald worden. Op de laatste dag (Woensdag 4 mei) sluiten we af met een maaltijd
voor het hele gezin.

De organisatie van het kamp is in handen van Sportbedrijf Arnhem. Zij hebben veel ervaring in het
organiseren van activiteiten en je kind is altijd in veilige handen. De kosten van het kamp worden
betaald door Team Leefomgeving Rijkerswoerd, Kronenburg en Vredenburg van de gemeente
Arnhem. Hierdoor kost het je zelf helemaal niets. Er is nog een beperkt aantal plekken beschikbaar.
Stuur snel een mail naar mark.debets@sportbedrijfarnhem.nl. Dan mailen we je het
inschrijfformulier.

Wanneer? In de meivakantie, van maandag 2 mei t/m woensdag 4 mei. Drie dagen lang van 8.00 tot
19.00 uur. Voor wie? Het kamp is voor kinderen uit groep 5 t/m 8 van de basisschool uit de wijk
Rijkerswoerd, Kronenburg en Vredenburg die een gelijke kans verdienen. Op woensdag vanaf 17.00
mogen huisgenoten ook aanschuiven voor een gezamenlijke afsluiting en maaltijd. Waar?
Sportcentrum Valkenhuizen is elke dag de locatie om de kinderen te brengen en op te halen.
Kosten? Voor de deelnemers is het gratis. Team Leefomgeving Rijkerswoerd, Kronenburg en
Vredenburg betaalt het kamp. In overleg zijn vervoersproblemen bespreekbaar.

Heb je interesse, stuur een mail naar mark.debets@sportbedrijfarnhem.nl of bel met 06 5251 3506.

Tot snel,

Dirk, Bart, Mark, Anne, Lara, Peter &amp; Thijs,
Sportbedrijf Arnhem Events

Mijn naam is Nikkie Zweers en uit sporten & bewegen haal ik
ontspanning, voldoening en plezier. Om de maatschappelijke wens om
kinderen meer te laten bewegen te vervullen, ben ik KIDZ Beweegfeest
begonnen met de volgende missie: “Kinderen op een plezierige manier
meer laten bewegen met een gevarieerd aanbod van sport- en
spelactiviteiten”

Door het aanbieden van uiteenlopende sportieve kinderactiviteiten wil ik
bijdragen aan het tegengaan van de sociale achterstanden en
overgewicht bij kinderen. Op 1 april is mijn website online gegaan
genaamd: https://www.kidzbeweegfeest.nl/. Hiermee wil ik onder de
aandacht te brengen dat er meer mogelijkheden zijn om een
kinderfeestje te vieren dan de bioscoop en/of McDonald’s.

mailto:mark.debets@sportbedrijfarnhem.nl
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Stichting Gym & Turnen Arnhem



Jongerencentrum De Madser


