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Leudal
bevrijd 75
jaar

Aftrap educatieproject 75 jaar bevrijding Leudal
Afgelopen maandag is er op onze school de aftrap gegeven van een mooi
educatieproject. Dit project verteld en laat kinderen ervaren hoe in de gemeente
Leudal de weg naar de vrijheid is verlopen. Een vrijheid waarin wij nu allemaal
leven maar die niet vanzelfsprekend is. De kinderen van groep 8 mochten het
eerste exemplaar in ontvangst nemen. Het project is speciaal opgezet voor de
scholen in de gemeente Leudal. Het was mooi om te zien hoe zorgvuldig een en
ander was voorbereid en uitgewerkt, gericht op kinderen en hun belevingswereld.

(Lio)Stagiaire
groep 1-2b

Beste ouders, verzorgers,
Graag wil ik mij even voorstellen. Mijn naam is Demi Neele en ik mag dit jaar
stagelopen op basisschool de Klink in groep 1/2B. In Sittard volg ik de paboopleiding en ik ben vierdejaars (LIO-) student.
Gedurende het hele schooljaar zal ik op de donderdagen in de klas zijn en één
keer in de drie weken ben ik er van maandag tot en met donderdag.
Het laatste half jaar zal ik de hele week lesgeven (met uitzondering van de
vrijdag).
Ik ben 22 jaar en woon in Weert. Voordat ik op de pabo begon heb ik mijn
diploma voor onderwijsassistent behaald.
Ik kijk ernaar uit om dit jaar stage te lopen op basisschool De Klink.
Mocht u nog vragen hebben, kom dan gerust langs.

AVG tijdens
de viering

Keuzeviering

Onderbouw
1-2

Met vriendelijke groet,
Demi Neele
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Wellicht is het even ontschoten, maar tijdens de vieringen mag er niet gefilmd of
gefotografeerd worden in verband met de AVG wet.
Denk aan ieders privacy!
Wilt u opa’s/oma’s en andere belangstellende die niet in het bezit zijn van deze
maandagbrief ook even informeren?
Dank u wel!

Komende vrijdag is de eerste keuzeviering. Dit betekent dat iedereen die wil
optreden zich mag opgeven. Denk aan een toneelstukje, dansen, muziek maken,
goochelen of een gedicht of verhaal voorlezen. Kinderen die iets willen opvoeren
mogen zich opgeven bij hun eigen leerkracht. We verheugen ons op alle
optredens!
Excursie Eynderhoof
Op donderdag 3 oktober willen we als afsluiting van het thema een bezoek
brengen aan Eynderhoof. We zijn dan ook op zoek naar ouders die willen
meerijden. Meer informatie over het rijden volgt via de klassenouder.
Groep 1-2a is vrijdag aan de beurt tijdens de viering. We vinden het leuk als u
komt kijken.
Morgen gaan we weer een bezoek brengen aan de bibliotheek. Boeken die
moeten worden ingeleverd mag u meegeven.

3-4

Deze week leert groep 3 geen nieuwe letters. We hebben een herhalingsweek. We
herhalen de woorden ik, zit, lees, loop, woon, weg.
We flitsen de letters: i, k, z, t, l, ee, s, oo, p, w, n, e, g
Deze week leren we binnen het thema Limburg over de (streek)producten. De juf
geeft een presentatie via het digibord.
Wij zullen tot aan de herfstvakantie werken aan het thema: ‘’Limburg’’. We leren
over de ligging van Limburg (provincie), typische Limburgse producten, dieren in
Limburg, het landschap, het Limburgs 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.
Zo nam Cas deze mooie spullen van zijn oma mee. Oma heeft zelfs een briefje
erop geplakt zodat we konden lezen wat het precies was.

Wist je dat we afgelopen week zijn gestart met doe-opdrachten rondom het
thema Limburg. We hebben molens gemaakt, bootjes voor op de Maas
geknutseld, een Grathem leesplankjes geschreven, vlaaien versierd, een nieuwe
attractie gebouwd voor Toverland en dieren gezocht op de plattegrond van
Gaiazoo. We zullen gedurende het thema hier aan verder gaan.

We zijn in groep 3-4 nog op zoek naar een klassenouder!
Het liefst 1 of 2 ouders die samen wat taken betreft communicatie op zich willen
nemen. Denk hierbij aan het informeren van ouders bij het rijden naar een
excursie.
Interesse? Meld je dan graag aan bij juf Veerle

Belangrijke data / Noteert u a.u.b. alvast:
11 september
Start Jantje beton

25 september
2 oktober
11 oktober
14 t/m 18 oktober

Einde Jantje beton
Start Kinderboekenweek
Start Herfstvakantie
Herfstvakantie

Hieperdepiep….. Jarig zijn deze week….
Er zijn geen jarigen deze week
Directie & Team jenaplanbasisschool ‘De Klink’

