Nr: 21 Datum: 27 januari 2020
Groep 1-2

Op vrijdag 14 januari houden we met groep 1-2 en groep 3-4 om 11.15 uur een
viering in de Nassaurie als afsluiting van ons thema. Groep 1-2a is voor ons
optreden op zoek naar enkele verkleedkleren/attributen:
- Een soldatenpak.
- Een dievenpak
- Een muizenpak (of eventueel een grote knuffelmuis).
- Twee metalen (ouderwetse) emmers.
Mochten we deze van iemand kunnen lenen dan zouden we
hier heel blij mee zijn.

Iedereen

Uitnodiging meezingmusical vrijdag 14 februari
Voor: alle geïnteresseerde
Waar: in de Nassaurie
Tijd: 11.15-12.00 uur
Uitgevoerd door de kinderen uit de onderbouw.
Beste ouder(s)/verzorger(s).
Op vrijdag 14 februari om 11.15 uur verzorgen wij
(groep 1-2a, groep 1-2b en groep 3-4) een
meezingmusical als afsluiting van het thema opa & oma.
Deze musical vindt plaats in de Nassaurie.
Iedereen die zin en tijd heeft mag komen kijken. Ook
alle opa’s en oma’s zijn hierbij uitgenodigd.
Dus spreek de datum alvast rond en zet het in de
agenda. Deze musical vervangt de viering die dag.

Opa en oma
middag

Wij willen via deze weg nogmaals alle opa’s en oma’s bedanken voor hun
aanwezigheid tijdens de opa-, en omamiddag. Bijgevoegd een paar kiekjes van
deze middag.

Groep 3-4

Vandaag hadden wij een geluksmomentje. De opa van Thom kwam bij ons iets
vertellen over spullen van vroeger. Hij had heel veel spullen meegenomen. We
mochten steeds in groepjes bij opa op bezoek en opa en Thom vertelde dan iets

over de spulletjes. De foto’s hiervan volgen in de volgende maandagbrief.
Bedankt opa Huub!
Vieringen
Er was wat onduidelijk rondom de vieringen. Een aantal kinderen heeft namelijk
een blaadje met tekst mee naar huis genomen om thuis te oefenen voor de
meezingmusical omdat zij een rol hebben gekregen (we hiervoor geloot).
Even voor de duidelijk. Deze tekst hoeven zij pas 14 februari te kennen want dan
vindt deze meezingmusical plaats. Even de vieringen voor ons op een rij
 Vrijdag 31 januari en vrijdag 7 februari: viering in de klas
 Vrijdag 14 februari meezingmusical in de Nassaurie als afsluiting van het
thema vroeger de tijd van opa en oma. Iedereen is hiervoor uitgenodigd.
In deze drukke periode werken we naast het thema vroeger, ook nog aan de
toetsen. Verschillende ouders hebben hiervoor al een gesprek ingepland staan.
Echter zijn er ook nog een heleboel ouders die geen nieuw gesprek ingepland
hebben. Er is nog ruimte voor een gesprek, kom maar langs met je agenda!
Vrijwilligers
TSO gezocht

Via deze weg willen wij nogmaals een oproepje doen voor vrijwilligers voor de
TSO.
We hebben momenteel 2 vrijwilligers die de Tussen schoolse opvang (TSO)
regelen op De Klink. Echter zou het fijn zijn als hier nog iemand bijkomt gezien
het feit dat het aantal kinderen dat gebruik maakt van de TSO toeneemt. Wat
extra handen en ogen zijn dan heel erg fijn.
We zoeken iemand die het leuk vindt om op maandagmiddag, dinsdagmiddag en
donderdagmiddag te ondersteunen tijdens het overblijven. Dit betekent dat je
rond 11.45 uur op school bent om alles samen klaar te zetten. En dat je rond
13.05 de kinderen overdraagt aan de leerkrachten.
Meer informatie of juist geïnteresseerd? Neem contact op met de directie.

Educatief
Partnerschap

Graag willen wij jullie meenemen in de zaken waar wij als werkgroep
educatief partnerschap mee bezig zijn.
Vorig jaar is er een oproep geweest voor versterking van de werkgroep. Naar
aanleiding van deze oproep zijn Mieke Janssen en Femke van Heugten
aangesloten. Daar zijn wij erg blij mee!
Waar zijn we nu mee bezig?


We zijn n.a.v. de evaluatie van de schoolfotograaf een aanbieder aan het
zoeken die zoveel mogelijk voldoet aan onze de wensen.
Hierin nemen we alles mee wat u als ouder heeft aangegeven.



Informatie avond nieuwe leerlingen (kleutergroep)
Deze informatie avond staat gepland voor 30 mrt as.
We hebben afgelopen vergadering samen gebrainstormd voor nieuwe
zaken die we komend jaar willen gaan oppakken.



Hieruit kwam de huidige opzet van de kinderslagen. Hier zullen we ons de
komende periode verder mee bezig houden. Met als doel om een breder
beeld van ons kind te krijgen. Er zal ter zijner tijd een panelavond voor
georganiseerd worden waar we u nog een uitnodiging voor zal ontvangen.

Namens de werkgroep:
Trudie Takken, Marlies Adams, Ivo Thijssen, Nicole Evers, Fyrosee Ramakers,
Jacqueline Steijven, Mieke Janssen, Femke van Heugten en Nicole van den

Heurik.

Belangrijke data / Noteert u a.u.b. alvast:
4 februari
MR-vergadering
21 februari
Hosochtend + start carnavalsvakantie
21 februari t/m 1 maart
Carnavalsvakantie
2 maart
Weer naar school

Hieperdepiep….. Jarig zijn deze week….
30 januari
Arian (8 jaar)
We wensen deze jarigen een heel fijne verjaardag toe!

Met vriendelijke groet,
Directie & Team jenaplanbasisschool ‘De Klink’
Jenaplanschool de Klink, school waar je leert samenleven.

Groep 4

