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NIEUWE DIRECTEUR BASISSCHOOL DE KLINK
Per 1 augustus 2019 is Ivo Thijssen benoemd als meerscholendirecteur
van basisschool de Klink en basisschool de Verrekijker.
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Vanaf 1 augustus ben ik officieel directeur van de basisschool de Klink. Daar ben
ik erg trots op! Voor mij is basisschool de Klink geen
onbekende school. De afgelopen jaren hebben we
regelmatig samengewerkt binnen ons oude cluster. Ik
ken basisschool de Klink als een school waar
professionele leerkrachten werken en waar een prettige
professionele cultuur heerst.
De komende periode probeer ik een goed beeld te
vormen van de school: Hoe gaat het met onze
leerlingen? Hoe geven we les? Hoe werken we samen
met ouders en externe partijen? Waar zijn we goed in
en wat zijn onze ontwikkelpunten?
Diverse geledingen hebben de afgelopen jaren veel
inspanningen geleverd om de Klink op koers te houden.
Het is belangrijk dat we deze koers vasthouden en ons
verder blijven ontwikkelingen volgens het
Jenaplanconcept.
Dit alles met een team om trots op te zijn mede omdat het gehele team dit jaar
de Jenaplanopleiding met een meesterstuk afrond.
Ik kijk er ontzettend naar uit om dit samen met de leerkrachten, ouders en de
kinderen te mogen doen!
Heeft u vragen, suggesties of opmerkingen dan ga ik graag met u in gesprek. Op
dinsdag, donderdag en vrijdagochtend ben ik werkzaam op de Klink.
Basisschool de Klink, school waar je leert samenleven.
Tot ziens!
Ivo Thijssen

Start nieuwe
schooljaar
Wij hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft
gehad! Wij hebben veel zin om weer te starten
met het nieuwe schooljaar.
Het team heeft ook fijn kunnen afschakelen en
heeft in de laatste vakantieweek hard gewerkt
aan alle voorbereidingen en is klaar voor de
start!

Met alle kinderen van onze school hebben we het schooljaar om 10.30 uur in de
vieringsruimte geopend. We hadden een spelletje voor de kinderen gemaakt
waarbij ze aan de hand van de vakantieherinneringen moesten raden wie deze
vakantie had gevierd.
Teven hebben juffrouw Demi onze Lio- stagiaire van groep 1/2 B zich voorgesteld
en juf Jill onze onderwijsassistente. Zij zal vanaf nu elke dag bij ons op school
werkzaam zijn.
In groep 7/8 zal op vrijdag meester Peter Poell de vervanging van Kristel op zich
nemen en van maandag t/m donderdag is juf Trudie in de groep.
Onze nieuwe directeur Ivo Thijssen heeft zich ook aan de kinderen voorgesteld.
Ook hebben we een paar nieuwe kinderen mogen begroeten:
Groep 1/2 A Laure Ramakers
Groep 1/2 B Len Kluskens
Noa Brouns
Davy Lupsen
Groep 3/4 Sef Schreurs
Arian Aslami
Groep 5/6 Rikki Schreurs
Groep7/8 Tonphi Jamnaen
Allemaal: Van harte welkom bij ons op school!
Peuter/
kleutergym

Peuter/kleutergym!
Aanstaande zaterdag 24 augustus gaat de peuter/kleutergym weer van start!
De gym is een initiatief van de voetbalclub en wordt iedere twee weken, op
zaterdag van 10.00 – 11.00 uur, door verschillende vrijwilligers verzorgd.
Alle kinderen van 2,5 tot met 5 jaar uit Grathem en omstreken kunnen hier voor
€40,- per jaar aan meedoen.
Vindt uw kind het ook leuk om samen met andere kinderen lekker te bewegen?
Kom dan aanstaande zaterdag om 10.00 uur gerust eens kennismaken en kijken
of uw kind het leuk vindt om mee te doen! Aanmelden hiervoor is niet nodig.

Onderbouw
Groep 1-2 a

Het is jullie vast wel opgevallen dat de juffen in de vakantie niet stil hebben
gezeten. De klassen en ook de gang zien er weer heel anders uit. Onze
huishoeken zijn samengevoegd tot één grote huishoek op de gang. Wij willen

Groep 1-2 b

graag de werkwijze dit jaar veranderen. In de huishoek wordt er gespeeld met
zoveel mogelijk echt materiaal. Op deze manier wordt het spel echter en leren de
kinderen tevens omgaan met de echte materialen. Denk hierbij aan echt servies,
een oude televisie, verkleedkleding, telefoons etc.
We hebben gemerkt dat de speelhoeken op de gang altijd erg aantrekkelijk zijn
om voor school al in te spelen. Echter zijn de spullen geschikt voor 4 tot 6 jarigen
en niet voor jongere of oudere kinderen. Daarnaast bevat de hoek (breekbare)
materialen en leren we de kinderen van groep 1-2 om de spullen op de juiste
manier te gebruiken en op te ruimen. Daarom willen we aan u en de kinderen
vragen om de hoek niet te gebruiken voor en na schooltijd.
Om de hoek nog meer op een echte huis te laten lijken zijn we op naar spullen
die het spel verder kunnen verrijken. We zoeken o.a.
- Een kleine zitbank voor in de ‘woonkamer’.
- Een TV kastje.
- Een klein (salon) tafeltje.
- Babybeddengoed voor in het grote bedje.
- Nep plant
- Kleine hondenmand.
- Hondenriem / halsband.
- Levensgrote knuffel van een hond.
- Voerbakje.
- Lege verpakking hondenbrokken.
- Lamp
- Bestek
- Klein tafelkleed
- Theedoek
- Drinkglazen.
- Aankleedkussen voor de baby.
- Flessen voor de baby.
- Lege verpakkingen van baby verzorgingsspullen.
- Kleine luiers.
- Enkele kledingstukken uit het dagelijks leven, denk aan hakkenschoenen,
slippers, herenblouse, stropdas, jasje, jurken, enkele sierraden, hoeden.
Het liefst kleine maten (XS, 34, schoenmaat 36) zodat het voor de
kleuters wat lekkerder zit.
Omdat onze ruimte beperkt is, zullen we keuzes moeten maken in wat we in de
hoek neerzetten. We vinden het super fijn als jullie ons willen helpen. Mocht u
thuis iets geschikts hebben dan zouden we het fijn vinden als u even contact met
ons (juf Marlies of juf Sanne) opneemt.
Alvast hartelijk dank!

Groep 3-4

Hallo allemaal,
We zijn weer van start gegaan!
Deze eerste week zal het even wennen zijn en zullen we elkaar door middel van
spelletjes en opdrachten beter leren kennen.
De kinderen in groep 3 leren dit jaar de letters en cijfers en leren lezen en
schrijven.
Bent u ouder van een kind in groep 3? Dan krijgt u een pakketje mee waarin de
letters (klankjes) zitten die het kind dit schooljaar zal leren.
In deze maandagbrief plaatsen we telkens de letters die in de klas zijn

aangeboden/aangeleerd. U kunt dan thuis met het kind oefenen met flitsen.
Deze week leren de kinderen van groep 3 de woorden ik en zit
En dus de klankjes i , k , z , t. Knip deze flitsletters uit en oefen ze samen met
opzeggen. Veel plezier en succes!
Naast de informatie in de brochure zijn er nog een paar dingen die handig zijn om
te weten:
Spullen die kinderen zelf mee mogen brengen:
 De kinderen gebruiken in de klas een etui om alle spullen in te doen.
Willen jullie vanuit thuis een etui meegeven zodat de spullen van school
hier netjes in opgeborgen kunnen worden?
 Afgelopen jaar hebben de kinderen aangegeven dat ze het fijn vinden om
een eigen slijper in hun la te hebben. Als je met je kind een slijper koopt
dan graag eentje waar een bakje onder zit die het slijpsel opvangt (zie
foto)



Groep 3-4 krijgt op dinsdagmiddag en donderdagmiddag gymles van
juffrouw Lisonne. De onderwijsassistente, juf Jill kijkt met de kinderen
mee met omkleden. De kinderen hebben voor de gymles gymkleding
nodig. Denk aan een sportbroek, sportshirt en goede gymschoenen (geen
zwarte zool!) Meiden en jongens met lang haar graag met de gymles de
haren vast, dus denk aan een elastiekje .

Daarnaast maken we in groep 3-4 veelvuldig gebruik van de bibliotheek. In groep
3-4 zijn we namelijk heel veel bezig met (leren) lezen en worden we echte
boekenmonsters. Zorg ervoor (indien dat nog niet het
geval is) dat u kind een biebpasje op school heeft liggen.
Het zou handig zijn als alle kinderen 2 pasjes hebben; 1
voor op school en 1 voor thuis. Dan hoeft het pasje niet
steeds mee op en neer.
Kinderen die op school geen pasje hebben op het moment
dat we in de bieb zijn, kunnen geen boeken uitlenen.
Je kunt bij de bieb een extra pasje aanvragen. Dit kost eenmalig €2,50.
Voor meer informatie of het aanvragen van zo’n extra pasje; mail naar
info@bibliocenter.nl
Groetjes juf Veerle

Belangrijke data / Noteert u a.u.b. alvast:
21 augustus
Inschrijving startgesprekken gaat open (in de middag)
26 augustus
Ontmoetingsavond groep 3-4 van 18.30-19.30
27 augustus
Ontmoetingsavond groep 7-8 van 18.30-19.30
28 augustus
Ontmoetingsavond groep 1-2 a en 1-2 b van 18.30-19.30
29 augustus
Ontmoetingsavond groep 5-6 van 18.30-19.30

Hieperdepiep….. Jarig waren in de vakantie..
8 juli
Dunja (10 jaar)
10 juli
Sara (6 jaar)
13 juli
Daana (13 jaar)
15 juli
Babette (12 jaar)
18 juli
Maud (7 jaar)
23 juli
Bente (9 jaar)
4 augustus
Jill (11 jaar)
7 augustus
Jihad (9 jaar)
9 augustus
Ilja (10 jaar)
We hopen dat deze jarigen een fijne verjaardag hebben gehad!
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Hieperdepiep….. Jarig zijn deze week
19 augustus
Raf (5 jaar)
21 augustus
Sepp (5 jaar)
21 augustus
Lucas (6 jaar)
25 augustus
Raf (7 jaar)
25 augustus
Tygo (7 jaar)
We wensen deze jarigen een heel fijne verjaardag toe!

Groep
Groep
Groep
Groep
Groep

2B
1A
3
4
4

Directie & Team jenaplanbasisschool ‘De Klink’

