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Educatief
partnerschap
Voor de werkgroep educatief partnerschap zijn wij
op zoek naar ouders uit alle groepen die op een
actieve wijze een zestal keer per jaar willen
meedenken.
Wat doen we zoal; momenteel zijn we bezig met het
digitaal portofolio en schoolfotograaf. De afgelopen
periode hebben we o.a. gekeken naar de
startavonden en de instroom van nieuwe leerlingen en de informatie avond
daarvan.
Wil je meer weten of heb je interesse, laat dit dan weten aan Lisette Fraiquin. Zij
wilt jullie graag meer vertellen.
Werkgroep educatief Partnerschap
CJG

Afscheid nemen lastig? Wat kun je doen?

Wat kunt u doen als uw kind niet naar school wil? Als hij of zij ‘s ochtends voor de
zoveelste keer klaagt over buikpijn of moet huilen? Hieronder leest u tips:
Wat kunt u doen?
Ga op tijd de deur uit, zodat u rustig de tijd hebt om uw kind naar de klas te
brengen en afscheid te nemen. Bereid uw kind voor op uw vertrek door er op een
positieve manier over te praten. Zeg bijvoorbeeld: “Mama/Papa gaat zo werken
en vanmiddag kom ik je weer ophalen.”
Bespreek vooraf (kort) met je kind dát je afscheid gaat nemen. Ga niet weg
zonder afscheid, dit kan er juist voor zorgen dat je kind zich de volgende keer nog
wat extra aan je vastklampt.
Spreek met je kind een afscheidsritueel af. Dit is een volgorde van handelingen
die steeds hetzelfde is. Een kus en een knuffel en daarna gaat mama of papa
naar huis. De voorspelbaarheid hiervan helpt bij het afscheid nemen. Bovendien
kun je je kind de controle geven over de situatie: als hij of zijn het ritueel mag
helpen bedenken, verdwijnt er wat van de onmacht. Houd wel voet bij stuk als je
kind het ritueel ter plekke nog wil aanpassen, hoe moeilijk dit ook is…
Bekijk ’s ochtends samen met je kind wat er gaat gebeuren in de klas. Spreek
van te voren af wat je kind leuk zou vinden om te doen op school. Door te
focussen op die activiteit, wordt het afscheid minder groot.
Vindt u het zelf moeilijk om afscheid te nemen van uw kind, laat hem of haar dat
dan niet merken. Al is uw kind nog zo verdrietig, probeer kalm te reageren en ga
kordaat weg. Maak eventueel nog een grapje voordat u vertrekt om uw kind uit

zijn of haar paniek te halen. Bedenk dat als u uit het zicht bent, uw kind
waarschijnlijk alweer snel blij is.
Onderbouw

De eerste week van het schooljaar is voorbij gevlogen. We zijn allemaal druk
bezig geweest met het uitleggen van alle nieuwe dingen. We hebben verteld over
onze vakanties, gewerkt aan een fijne sfeer in de klas en samen spelletjes
gespeeld.
Groep 1-2
Vandaag zijn we gestart met het nieuwe thema: Bakker. We gaan onder andere
aan de slag met de b van bakker. De kinderen mogen spullen meenemen met
deze letter, graag voorzien van naam. In de onderbouw spreken we de letters uit
zoals ze klinken. We zeggen dus niet ‘bee’ maar b(uh).
Ook gaan we morgen weer voor het eerst naar de bibliotheek. De kinderen
mogen een boek uitzoeken en dit mag mee naar huis.
We zijn al heel blij met de ideeën en aangeboden materialen voor de huishoek.
We zijn op school druk aan de slag met het plan voor de hoek. Er wordt al fijn
samen gespeeld.
Groep 3-4
Wist je dat…?
Wij de eerste gezellige week er al op hebben zitten? Het was best even wennen
hoor.. zo veel werken in boekjes en schriftjes en alles was nieuw. Gelukkig was er
ook tijd om tussendoor te spelen. We hebben elkaar al een beetje leren kennen.
De komende weken blijven we tussendoor energizers uitvoeren zodat we elkaar
nóg beter leren kennen.
We vrijdag 6 september voor de eerste keer op de viering aan de beurt zijn? Kom
dat zien 
*De kinderen van groep 3 deze week de woorden lees en loop leren. Ze leren
dan de klankjes: l, ee, s, oo, p. Knip deze flitsletters uit, stop ze in een
doosje bij de i, k, z en t …. en oefen ze samen met opzeggen.
De juf hangt alle letters die we al kennen op aan de muur in de klas. Ook de
woordplaten die we gehad hebben hangen aan de muur. Kijk maar!

We kennen aan het einde van deze week in groep 3 de woorden: ik, zit, lees en
loop. Veel plezier en succes met het oefenen van de letters!
Tips voor het oefenen van de letters? Klik dan op onderstaande link
https://www.leraar24.nl/422837/zo-houd-je-letters-flitsen-leuk-in-groep-3/

We in groep 4 al zijn gestart met het lezen van Alles in 1. Dit themaboek is
ontzettend leuk. We leren hierin taal, lezen, spelling, wereldoriëntatie en
begrijpend lezen. Denken jullie thuis ook aan het lezen?
We afgelopen vrijdag in de kring de boekpromotie en spreekbeurt hebben
ingepland? De kinderen van groep 3 en groep 4 staan al op de lijst. Je kunt zien
wanneer ze hun boekpromotie of spreekbeurt houden. Kom gerust binnenlopen
om het alvast in de agenda te schrijven. De lijst zal tijdens de startgesprekken
ook ter sprake komen. Hij hangt voor op het bord

Sommige kinderen al een etui en puntenslijper in de la hebben? Heb je dit nog
niet in je la dan kun je dit nog meenemen 
We op dinsdag en donderdag gymles hebben. Denken jullie aan de rugtas met
sportkleren en sportschoenen? Controleer even samen of de gymschoenen nog
passen. De voeten zijn in de zomervakantie flink gegroeid bij sommige kinderen.
We vanaf vandaag gestart zijn met ons thema. Wij zullen tot aan de
herfstvakantie werken aan het thema: ‘’Limburg’’. We zullen samen gaan kijken
waar we dit thema veel over te weten willen komen. De juf heeft al wat ideeën.
Denk aan; typische Limburgse producten, dieren in Limburg, het landschap, het
Limburg dialect en mooie bezienswaardigheden in Limburg. Hebben jullie thuis
spullen die te maken hebben met ons mooie Limburg? Breng ze dan gerust mee
zodat we onze klas er mee kunnen inrichten.
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
Groep 5-6

De eerste week van het nieuwe schooljaar zit er weer op. We hebben naar elkaars
vakantieverhalen geluisterd, kennismaking spellen gespeeld, een begin gemaakt

aan alles apart en ons al voorbereid op de informele ouderavond. Kortom een
volle week met veel energie vanuit de kinderen. We kunnen terug kijken op een
geslaagde week!
Samen hebben we ook gezocht naar overeenkomsten. Sommige kinderen hebben
allemaal een hond, anderen bruine ogen, allemaal een kelder en andere groepjes
hadden zelfs allemaal 6 tanden uit.

Deze week maken we een start met het thema Nederland. Als je nog leuke
typische Nederlandse spullen hebt, neem die dan vooral mee. Zo kunnen we ons
thema nog meer aankleden.
Graag zie ik jullie aanstaande donderdag op de informele ouderavond. Deze
avond start om 18.30 uur en eindigt om 19.30 uur.
Bovenbouw
Aftrap opening educatieproject 75 jaar Leudal bevrijd,

Vanuit de Stichting Leudal 75 jaar bevrijd, zijn we benaderd om een bijdrage te

leveren aan de opening van het educatieproject 75 jaar bevrijding Leudal. Een
project wat speciaal is opgezet voor de scholen in de gemeente Leudal.
De aftrap zal officieel plaatsvinden op maandag 2 september bij ons op
basisschool de Klink te Grathem. Voor deze opening zijn de kinderen van
groep 7/8 uitgenodigd. Jullie als ouders of belangstellenden willen we
ook graag uitnodigen. Het programma start om 10.00 uur in onze
vieringsruimte en zal tot 11 uur duren.
Klik op onderstaande link voor de nieuwsbrief voor meer informatie.

https://mailchi.mp/1ba27ebb0d31/nieuwsbrief-leudal-bevrijd-nr241023?e=a21d2debd0

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
De Hou ’t Schoon 5MinutenShow van RTL Telekids zoekt enthousiaste kinderen
(8 t/m 12 jaar) uit de gemeente LEUDAL!
Het televisieprogramma De Hou ’t Schoon 5MinutenShow van RTL Telekids komt
naar uw gemeente!
Leudal wil meer bewustzijn creëren onder basisschoolleerlingen van 8 t/m 12
jaar over het belang van een schone leefomgeving en het feit dat we hier met
elkaar verantwoordelijk voor zijn. In het televisieprogramma wordt deze
bewustwording op een leuke en speelse manier vergroot. Er worden vijf
afleveringen gemaakt met steeds vier kinderen die met uitdagende opdrachten
de strijd aangaan. De hardwerkende kandidaten maken elke aflevering kans op
een mooi prijzenpakket!
Aanmelden
Leerlingen van 8 t/m 12 jaar die kans willen maken op een plek in één van de
afleveringen, kunnen zich opgeven via de website www.5minutenshow.nl
Zij kunnen zich alleen of met vrienden/vriendinnen opgeven, de casting is in
groepjes, maar de kinderen worden individueel uitgekozen. Meer informatie over
het programma en de aanmelding, evenals de aankondigingsclip, vindt u op de
website. Let op! Kinderen jonger dan 8 jaar of wonend buiten de gemeente
kunnen zich helaas niet aanmelden voor dit programma.
Casting
De castingdag vindt plaats op woensdagmiddag 11 september. De casting vindt
plaats binnen de gemeente en NA schooltijd. De casting duurt 15 minuten.
Verdere informatie volgt na aanmelding per email.
Televisieopnames
Op basis van de casting worden vier kinderen per aflevering geselecteerd. 20 in
totaal dus. De opnames zijn op zaterdag 21 september (en duren per team
ongeveer 2 uur) binnen de gemeente. De Hou t Schoon 5MinutenShow wordt
vanaf november 2019 net als vorig jaar weer dagelijks uitgezonden bij RTL
Telekids op RTL8.
Ga snel naar www.5minutenshow.nl en wie weet schittert uw kind straks in de
leukste en schoonste show van Nederland!
Met vriendelijke groet,
Team De Hou t Schoon 5 MinutenShow

Belangrijke data / Noteert u a.u.b. alvast:
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 zijn deze week….
30 augustus
Zoë (7 jaar)
30 augustus
Jesse (7 jaar)
31 augustus
Roan (7 jaar)
1 september
Sali (11 jaar)
We wensen deze jarigen een heel fijne verjaardag toe!
Directie & Team jenaplanbasisschool ‘De Klink’
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