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Onderbouw
1-2

Vorige week hebben we nog eens extra geoefend met de b van bakker. We
hebben b ‘koekjes’ gekleid, de b geschreven in ‘slagroom’ (scheerschuin),
geschreven op een groot blad en uitgeknipt uit tijdschriften.
Deze week starten we met een nieuwe letter, de m van meel (uitgesproken als
mmm, niet als em). De kinderen mogen spullen meenemen van deze letter, graag
voorzien van naam.

3-4

We zijn in groep 3-4 nog steeds 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

Op woensdag 9 oktober gaan we als afsluiting van ons thema Limburg met
groep 3-4 naar Eijnderhoof in Nederweert-Eind. Hier zullen we in groepjes een
rondleiding krijgen over het terrein, krijgen we informatie over de
bezienswaardigheden en zullen de kinderen een doe-opdracht uitvoeren. We zijn
op zoek naar ouders die met ons mee willen rijden naar Eijnderhoof. Dit betekent
tevens ook dat je mee mag lopen met een groep kinderen en mag deelnemen aan
de activiteiten. Opgeven graag door een berichtje naar v.smolenaers@de-klink.nl
of door een berichtje via Ouderportaal. Graag in het bericht vermelden hoeveel
kinderen er in de auto passen.
Groep 3 leert deze week de nieuwe woorden: haas en bos. De nieuwe letters
zijn: h, aa, b, o. Succes met flitsen thuis!
Groep 4 is al goed op weg met het verbonden schrift. Ook tijdens de dictees
proberen we netjes aan elkaar te schrijven op de goede lijnen.
Kijk gerust eens in de schriftjes die in de kast liggen 

Jantje beton

Afgelopen woensdag is de loterij van Jantje Beton van start gegaan. De
verkoopperiode is van 11 t/m 25 september.
De vakantie is weer voorbij gevlogen. De leerlingen hebben dagenlang heerlijk
kunnen spelen. Nu is het tijd om met de Jantje Beton Loterij er samen voor te
zorgen dat meer kinderen kunnen spelen. Ieder verkocht lot helpt voor meer
buitenspelen! De leerlingen komen hiervoor in actie. Spelen is namelijk niet alleen
heel leuk, het is ook heel belangrijk. Er mag 50% van de opbrengst worden
besteed aan buitenspelen op school. De andere helft wordt besteed aan projecten
van Jantje Beton. Kijk op www.jantjebeton.nl/loterij voor meer informatie.
De kinderen vanaf groep 2 hebbeneen boekje mee naar huis gekregen en we
hopen natuurlijk van harte dat alle kinderen hun best doen om de loten in eigen
familie- en kennissenkring te verkopen. Samen met de leerlingenraad wordt er
met alle groepen besproken waar de kinderen graag voor willen sparen zodat we
dit kunnen kopen van de opbrengst van de loten. We houden jullie hiervan op de
hoogte.
Aan u als ouders willen we vragen om zorgvuldig om te gaan met de
verkoopboekjes zodat er geen loten verloren gaan.
Heel veel succes voor onze lotenverkopers!
Even
voorstellen…

Hallo allemaal,
mijn naam is Noa Sentjens, 18 jaar en woon in Kelpen-Oler.
Op dit moment zit ik in mijn laatste jaar van de opleiding pedagogisch medewerker,
uitstroom onderwijsassistent bij Gilde opleidingen Weert. Ik mag het hele schooljaar
op de Klink stage komen lopen. Ik ben maandag tot en met donderdag te vinden in
groep 1 t/m 8.
Naast mijn opleiding ben ik erg actief met dansen. Ik dans zelf in een groep en als
solo en train diverse groepen en kinderen binnen onze club. Ik vind het geweldig om
met kinderen bezig te zijn en ze iets te kunnen leren.
In het weekend ben ik werkzaam bij E-village in Roggel of
de voetbalkantine in Kelpen-Oler.
Als U vragen heeft of meer van mij wilt weten kom gerust
eens een praatje maken.
Ik hoop dat we er samen met de kinderen, ouders en
collega’s een fantastisch schooljaar van kunnen maken!

Belangrijke data / Noteert u a.u.b. alvast:
11 september
Start Jantje beton
25 september
Einde Jantje beton
2 oktober
Start Kinderboekenweek
11 oktober
Start Herfstvakantie
14 t/m 18 oktober
Herfstvakantie

Hieperdepiep….. Jarig zijn deze week….
19 september
Tijs (12 jaar)
22 september
Jolie (11 jaar)
We wensen deze jarigen een heel fijne verjaardag toe!
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Groep 8

