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Beste ouders/ verzorgers,
Afgelopen week hebben jullie een uitnodiging ontvangen voor een panel
bijeenkomst over het digitaal portfolio op maandag 8 oktober. Wij willen van
deze gelegenheid gebruik maken en voorafgaand aan deze bijeenkomst de
algemene ledenvergadering van de oudervereniging houden. Als oudervereniging
houden we 1 keer per jaar een openbare bijeenkomst waar alle leden (alle
ouders/ verzorgers van kinderen van De Klink) voor worden uitgenodigd.
De ALV start om 19.30 uur en duurt tot 20.00 uur. Op de agenda staan 3
punten:
1.
Wat doet de oudervereniging en wie zijn de leden?
2.
Begroting: waar hebben we de contributie van het afgelopen
schooljaar aan uitgegeven en wat zijn de plannen voor het komende
schooljaar?
3.
Er is nog geld in de spaarkas. Hiervan willen we een gedeelte besteden.
Een idee is om een bijdrage te leveren aan de opbrengsten van de Jantje
Beton actie. Maar wellicht zijn er nog andere ideeën. We nodigen jullie uit
om mee te denken.
Koffie/thee en iets lekkers staat klaar en we hopen van harte jullie te ontmoeten
op 8 oktober om 19.30 uur.
Hartelijke groet,
Oudervereniging De Klink.

Groep 3-4

Wist u dat….?
Vanaf deze week ook juffrouw Jill (onderwijsassistent) bij ons in de klas is?
Juf Jill komt op maandagmorgen, dinsdagmorgen, donderdagmorgen en
vrijdagmorgen. Zij gaat in de slag met groepjes kinderen.
Ook heeft juf Manon de aankomende twee weken een stageweek. Dat wordt

gezellig met extra veel handen in de klas.
Wij druk bezig zijn met het thema Grathem? Afgelopen maandag zijn we gestart
met een circuitmodel met doe-opdrachten. De opdrachten hebben te maken met
gebouwen in Grathem. Zo zie je dat er kinderen zijn die school hebben
nagebouwd. Ook hebben we kapsels ontworpen.

Groep 3 afgelopen week volop heeft geoefend met letters/cijfers. Op woensdag
hebben hoekwerk gedaan. De kinderen hebben in groepjes gewerkt aan
opdrachten. Zie hieronder: letters kleien, letters uitknippen uit boekjes, werken
met de ipad (kiene Klanken)

Groep 1-2

Wist u dat…
Wij ook een stagiaire in de klas hebben? Op maandag komt juf Sanne Custers –
van de Vin in groep 1-2 B to januari stage lopen.
De kinderen heel veel voorwerpen van de letter K hebben meegenomen. We
hebben afgelopen vrijdag deze letter nog eens goed geoefend met een
lettercircuit. We hebben letters geschreven in scheerschuim, knopen in de K
gelegd, de K geschreven en de K gezocht in tijdschriften.
We vanaf vandaag weer starten met een nieuwe letter. Dit is de letter h (spreek
uit ‘huh’) van haar. De kinderen mogen spullen meebrengen met de h, graag
voorzien van naam.
Afgelopen dinsdag kapster Cindy op bezoek was. Zij heeft ons van alles verteld
en laten zien. Ook hebben we hierdoor antwoord gekregen op onze
onderzoeksvragen. Heel erg bedankt!
We morgen op bezoek gaan bij Kapsalon Zentjens. Groep 1-2a is hierdoor iets
later terug.
Groep 1-2a nu twee telefoons in de huishoek heeft, hartelijk dank voor het
meebrengen! De kapper is er al vaak mee gebeld.
Wij op zoek zijn naar reservekleding. Af en toe gebeuren er ongelukjes op
school. Het is voor de kinderen fijn als ze dan droge kleding aan kunnen.
Ondergoed hebben we voldoende. Echter hebben we op school geen broeken,
leggings/maillots, truien en t-shirtjes. Mocht u thuis nog kleding hebben die niet
meer wordt gebruikt in maten geschikt voor kleuters dan houden wij ons
aanbevolen.

We volgende week met de kinderen tijdens een techniekles willen gaan
ontdekken wat je allemaal kunt met spiegels. Hiervoor zijn we op zoek naar
spiegelende voorwerpen. Denk aan glanzende lepels, kleine spiegeltjes, bolle
spiegels, bolle en holle spiegels, spiegelfolie en andere spiegelende voorwerpen.
Sanne van de Vin sinds afgelopen maandag in groep 1-2b stageloopt. Ze komt
iedere maandag.

Groep5-6

Beide groepen morgen weer naar de bibliotheek gaan. Boeken die moeten
worden ingeleverd mag u meegeven.
Wist u dat….
Wij ook bij ons in de groep een nieuwe stagiaire hebben? Inge Hobus zal op
dinsdag tot januari stage lopen in deze groep.
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Hieperdepiep….. Jarig zijn deze week….
3 september
Herre (12 jaar)
8 september
Sebastiaan (4 jaar)
We wensen deze jarigen een heel fijne verjaardag toe!
Directie & Team jenaplanbasisschool ‘De Klink’
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