Nr: 19 Datum: 13 januari 2020
Jantje Beton

Het is al een tijdje geleden dat iedereen hard heeft gewerkt om lootjes van de
Jantje Beton loterij te verkopen. In totaal zijn er maar liefst 518 loten verkocht.
Dit betekent dat we €777,- hebben verdiend voor onze school! We gaan samen
met de kinderen bedenken wat we met dit mooie bedrag gaan doen.

De Nationale Voorleesdagen
presenteren:
Groep 1-2

‘Voorstelling Moppereend'
Voorlezen maakt je leuker! Of je nu voor het slapen gaat
een mooi verhaal voorleest in bed of overdag samen een
prentenboek bekijkt, er worden herinneringen voor het
leven gemaakt. Daarnaast heeft voorlezen een positief
effect op woordenschat, spelling en tekstbegrip.
Om te laten zien en horen hoe leuk voorlezen en
voorgelezen worden is, worden alle kinderen en ouders van
de groepen 1 & 2 uitgenodigd voor de voorstelling
Moppereend. Het boek Moppereend is het prentenboek
van het jaar 2020, geschreven en geïllustreerd door Joyce
Dunbar en Petr Horáček.
Aansluitend aan deze voorstelling krijgt u als ouder leuke
en vooral bruikbare tips om zelf ook lekker te gaan
voorlezen. En als verrassing ontvangen alle kinderen de
Voorleestas!

Met een kwartier
voorlezen per dag
wordt de
woordenschat
uitgebreid met
1000 woorden!

Voor wie?

per jaar.

Alle ouders en leerlingen van groep 1 & 2 van Basisschool De Klink

Wanneer?
Dinsdag 28 januari 2020

Hoe laat?
Van 11.10 – 12.00 uur

Waar?

Basisschool De Klink
We hopen u allen in grote getalen te verwelkomen om samen met uw kind te
genieten van een mooi prentenboek!
Groep 1-2 a
Groep 1-2b
Groep 3-4

Op maandag 20 januari 2020 organiseren wij een opa en oma middag.
We hebben al een aantal opgaven binnen, waarvoor onze dank. Dit maakt het
mogelijk om de opa en oma middag door te laten gaan.
Om de opa’s en oma’s die mee willen doen op de hoogte te brengen, volgt nu kort
het programma van deze middag.
13.10 uur: inloop: de opa’s en oma’s komen binnen met de kinderen.
13.15 uur: opening in de vieringruimte
13.30 uur: start programma
We gaan activiteiten in een roulatiesysteem doen. Elke oma/opa wordt ingedeeld
met een groepje van 4 kinderen. De opa/oma zit altijd bij het eigen kleinkind in
de groep.
1. Activiteit 1: voorlezen (6 groepjes)
2. Activiteit 2: bordspelletjes (6 groepjes)
3. Activiteit 3: iets lekkers maken/eten/kofje koffie/thee (5 groepjes)
Na iedere 25 minuten wisselen we de groepjes door naar een volgende activiteit.
Zo heeft ieder groepje na 3 rondes alle activiteiten 1x gedaan.
14.20 uur: afsluiting vieringruimte
Na de laatste ronde gaan we terug naar de vieringruimte waar we de middag
samen afsluiten.
14.30-15.15 uur: kijkje nemen in de klas Hierna kunnen de opa/oma’s met
hun eigen kleinkind naar de klas waarna de desbetreffende juf nog een kort
programma afrond (liedjes zingen/ werkjes maken)
Als er nog opa’s en oma’s zijn die alsnog mee willen doen maar nog geen
opgaven hebben doorgegeven dan kan dat alsnog. Geef hiervoor even een briefje
af bij een van de juffen. Doe dit uiterlijk woensdag 15 januari!

Groep 3-4

We zijn het jaar 2020 weer fris en fruitig van start gegaan.
Naast al het harde werken hadden we ook tijd voor een viering in de klas.
We hebben samen gekozen voor een viering. Dit vonden we erg leuk en gezellig
met alle meegebrachte discoballen.

Groep 3 is flink aan het oefenen met het splitsen van getallen t/m 10. We hebben
dat geoefend met de splitshuisjes.

Wist je dat we in groep 3-4 al veel weten over 112? Tygo gaf vorig jaar zijn
spreekbeurt over de politie en toen kwam ook een agent op bezoek met
politieauto. Dit jaar heeft Cas zijn spreekbeurt over de brandweer gehouden en
kwam de brandweer van Grathem op bezoek. We kregen toen een rondleiding
rondom de brandweerwagen. Pim kon daardoor niet achterblijven….
Pim hield afgelopen week zijn spreekbeurt over de ambulance. Papa Dominique
kwam samen met een collega met de échte ambulance op bezoek. Nadat Pim was
uitverteld, mochten we in groepjes op de brancard in de ambulance naar binnen.
Ook mochten we voor in de ambulance kijken en lieten ze de sirene afgaan. Wat
boffen wij!

Groep 1-2

Aankomende week wordt de nieuwe letter geïntroduceerd, dit is de letter f van
familie. De kinderen mogen spullen mee nemen met deze letter, graag voorzien
van naam.
Aankomende vrijdag, 17 januari, verzorgen de groepen 1-2 de viering. Jullie zijn
van harte welkom om te komen kijken.
We willen vragen om de kinderen van groep 1-2B één wc-rolletje mee te geven
voor de knutselopdracht van deze week. Alvast hartelijk dank.

Groep 7-8

Vastelaovendj in Grathem
Met een daverend Mengelmoezz optreden geoefend op de Klink, zijn Pelle en
Demi uitgeroepen tot jeugdprinsenpaar van de Foekepotters.

Namens Jenaplanschool de Klink, Hartelijk Gefeliciteerd.

Belangrijke data
23 januari
21 februari

Studiedag
Hosochtend + start carnavalsvakantie

Hieperdepiep….. Jarig zijn deze week….
14 januari
Rikki (9 jaar)
16 januari
Floor (9jaar)
We wensen deze jarigen een heel fijne verjaardag toe!
Met vriendelijke groet,
Directie & Team
Jenaplanschool de Klink, school waar je leert samenleven.

Groep 5
Groep 5

