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Algemeen

Beste ouders,
In december 2019 is het Nieuw Coronavirus uitgebroken in China en dit heeft zich
vervolgens verspreid naar andere landen, waaronder ook Nederland.
Het virus is van mens op mens overdraagbaar; door hoesten of niezen komt het
virus vanuit neus, keel of longen naar buiten. Mensen met het Nieuw Coronavirus
hebben meestal koorts met luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid).
De vakantie is voorbij; vandaag gaan we weer beginnen.
Wij hebben, net als u, de berichtgeving over het coronavirus op de voet gevolgd
en volgen het advies van de GGD: https://www.ggdlimburgnoord.nl//media/ggdwebsites-2016/28022020-brief-voor-scholen-en-kindercentragrensregio.ashx?la=nl-nl.
De belangrijkste maatregelen die u en wij kunnen nemen om verspreiding van het
coronavirus te voorkomen, zijn heel simpel. Deze maatregelen gelden voor alle
virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd
belangrijk om deze op te volgen. Het zijn:
- Was je handen regelmatig
- Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
- Gebruik papieren zakdoekjes
Wij hopen u voor dit moment voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht de
situatie daar aanleiding toe geven dan ontvangt u van ons aanvullende
informatie.

Groep 1-2

Wist u dat…
Wij deze week werken over kleuren en vormen. Komende donderdag mogen de
kinderen allemaal kleding aan in hun lievelingskleur (uiteraard hoeft hier niets
nieuws voor gekocht te worden).

Groep 3-4

De afgelopen weken hebben de kinderen van groep 3-4 flink geoefend met de
klokken bij het rekenen.
Zouden de papa’s en mama’s thuis hiermee verder willen oefenen? Het duurt
namelijk bij de meeste kinderen even voor het kwartje valt.
Voor groep 3: de hele en halve uren (half 3, 3 uur enz.)
Voor groep 4: de klok per 5 minuten (kwart over 1, tien voor half 2, 10 over half
2, 10 voor 2, 5 over 2).

Tip: print een dezelfde soort klok uit als op het onderstaande plaatje (typ op
google in: klok oefenen). Print de klok uit en steek er met een splitpen 2 wijzers
in en oefenen maar.
Je kunt ook oefenen met de website: https://www.klokrekenen.nl/
Groep 5-6

Even enkele belangrijke data en een oproep voor hulp:
4 maart:
17 maart:

Reflection hesje aan naar school!
Fiets mee: op excursie naar Maas en Binnenvaartmuseum
Maasbracht. Ouders nodig om mee te fietsen. ( Groep 5/6/7/8 )
Bovendien zoeken wij voor deze dag ouders die naar Maasbracht
willen rijden om de kinderen van groep 5 te vervoeren. Opgeven
kan bij Trudie en Lisonne.

Groep 7-8

Hallo, ik ben Dana.
Ik ben tweedejaars Pabo-student en de nieuwe stagiair in groep 7/8.
Ik zal hier de rest van dit schooljaar blijven. Verder doe ik aan dansen, ben ik
leidster bij de scouting en zit ik bij de harmonie. Ik vind het persoonlijk belangrijk
dat ieder kind zich op zijn of haar eigen tempo moet kunnen ontwikkelen. Ik hoop
er nog een leerzaam en gezellig half jaar te maken hier in Grathem!

Schoolreis

Beste jongens en meisjes en beste ouders,
Op donderdag 11 juni gaan we met groep 1 t/m 8 op schoolreis naar

Bokrijk

We vertrekken met de bus. Vertrektijden zijn bekend:
Alle kinderen komen op de gebruikelijke tijd naar school.
Om 8.45 uur verzamelen de groepen zich bij de bussen.
Om 9.00 uur gaan de bussen vertrekken.
We vertrekken om 15.00 uur weer naar huis. We verwachten rond 16.00 uur
weer in Grathem te zijn.
Iedereen neemt zelf een lunchpakketje en drinken mee.
De kinderen mogen géén geld meenemen.
Wilt u snoep meegeven, denk dan aan een klein snoepzakje.
Het is handig als kinderen van de bovenbouw een horloge om hebben.
Graag willen wij u nog vragen het bedrag van € 16.00 per kind (dit bedrag is voor
de entree en buskosten) vóór vrijdag 6 maart over te maken op onderstaand
rekeningnummer:
NL79RABO0104035595
t.n.v.: SPOLT
o.v.v.: schoolreis 2020 + naam van uw kind

Belangrijke data / Noteert u a.u.b. alvast:
11 juni
Schoolreis

Hieperdepiep….. Jarig zijn deze week….
2 maart
Max (11 jaar)
4 maart
Nikki (10 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 7
Groep 6

