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Welkom

Beste ouders/verzorgers,

Na een lange vakantie, stonden onze deuren vorige week maandag weer open om iedereen te
begroeten. Het was erg fijn om iedereen weer te zien. Heerlijk om alle kinderen en ouders de
school in te zien stromen. Hopelijk heeft iedereen genoten van de vakantie. Leuke dingen gedaan,
lekker weggeweest of gewoon fijn uitgerust.

Het team is weer helemaal opgeladen en we gaan er vol energie een fantastisch jaar van maken
met elkaar. Afgelopen weken hebben alle stamgroepleiders hard gewerkt om ervoor te zorgen
dat alles klaar is om te beginnen.

Ook de stamgroepenavonden zijn weer begonnen. Tijdens deze avond staat ontmoeten en
kennismaken met de groepsleider(s), kinderen en ouders centraal. Vaak op creatieve wijze
wordt er invulling gegeven aan deze avond.

Meer informatie over onze school kunt terugvinden op onze vernieuwde schoolsite. Dit geldt ook
voor onze aangepaste schoolgids 2022-2023, deze staat volgende week voor u klaar.
We proberen als school zo laagdrempelig mogelijk te werken dus mocht een u vraag hebben,
schroom niet en loop gerust binnen. We staan u graag te woord

Tot slot, op naar een mooi nieuw schooljaar, waarin we dagelijks van en met elkaar mogen leren.
Dit in onze veilige leer- en leefgemeenschap De Klink.

Met vriendelijke groet.
Team De Klink
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Ouderbetrokkenheid met Getal & Ruimte Junior

Dit schooljaar zijn we gestart met de nieuwe rekenmethode Getal en Ruimte. Ouders hebben een
grote invloed op de ontwikkeling en leerprestaties van hun kinderen. Onderzoek toont aan dat,
naast de leerkracht, ouders een grote invloed hebben op de ontwikkeling en leerprestaties van
hun kinderen. Een goede samenwerking tussen ouders en school bevordert de motivatie, het
welbevinden en de leerprestaties van de kinderen. Op het gebied van rekenen kunnen ouders
helpen bij het maken van extra oefeningen en, wanneer zij voldoende informatie hebben over de
aangeleerde strategieën, ook de uitleg ondersteunen.

Getal & Ruimte Junior heeft als doel te zorgen voor een gezamenlijk
verantwoordelijkheidsgevoel. Zodat we samen werken aan goed rekenonderwijs voor alle
kinderen!

Bij ieder blok is een ouderbrief geschreven. Deze ouderbrieven zijn terug te vinden in de
boekenkast op Ouderportaal. In deze ouderbrief staat wat er in het blok aan de orde komt en
welke strategieën de kinderen gaan leren. Zo zien jullie  wat ze geleerd hebben.

Leesbevordering

Afgelopen jaar zijn we gestart met LIST. LIST staat voor LeesInterventie-project voor Scholen
met een Totaalaanpak. Bij technisch lezen met een methode, ligt de nadruk veel op het kunstje,
op de techniek. Het doel van leesonderwijs is het echter het ontwikkelen van gemotiveerde en
strategische lezers. Bij de LIST-methodiek worden leesbevordering en technisch lezen
geïntegreerd, zodat kinderen veel gelegenheid krijgen zich tot gemotiveerde lezers te
ontwikkelen.
Bij de LIST-aanpak staat datgene centraal wat het lezen zo leuk maakt: tekst, inhoud, stijl en
betekenis. Dit wordt gecombineerd met een motiverende, enthousiaste stamgroepleider en een
duidelijk lesstramien met veel leestijd. Deze ingrediënten zijn van essentieel belang voor het
ontwikkelen van zelfstandig lezende, gemotiveerde lezers die lezen om te leren en
die lezen voor hun plezier.

Om het schooljaar extra goed te starten hebben alle kinderen een nieuw leesboek gekregen
voor in de stamgroep. Er zijn het afgelopen schooljaar veel nieuwe leesboeken aangekocht.

Vrijwilliger gezocht

Bibliocenter zoekt samen met de Jenaplanbasisschool De Klink een vrijwilliger voor de
Bibliotheek op School in Grathem

Bibliocenter heeft in de basisschool “De Klink” een Bibliotheek op School met een collectie
boeken speciaal voor kinderen.
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Samen met basisschool De Klink is Bibliocenter op zoek naar een vrijwilliger die enkele uren per
week de kinderen kan ondersteunen bij het zoeken van boeken en de ingeleverde materialen
weer terug kan plaatsen in de kasten.

Wat vragen we van u?
· affiniteit met boeken

· klantvriendelijk

· goed met kinderen kunnen omgaan

· 2 uur per week beschikbaar (tijden in overleg)

Wat gaat u doen?
· kinderen helpen met het zoeken van boeken

· opruimen van teruggebrachte materialen

Wat bieden we u?

Vrijwilligers van Bibliocenter ontvangen goede begeleiding en een gratis lidmaatschap van de
bibliotheken van Bibliocenter.

Heeft u interesse om vrijwilliger te worden?
Vul het formulier op onze website https://www.bibliocenter.nl/speciaal-voor/vrijwilligers.html in
en een medewerker van Bibliocenter neemt dan spoedig contact met u op.

We zouden heel blij zijn met uw hulp.

Neem voor meer informatie contact op met: Daisy Hendrikx, Bibliocenter,
d.hendrikx@bibliocenter.nl tel. 088-2432050 of Thea van Pol, tel.  088-2432036

Presentatie herinrichting speelplaats

Dit schooljaar gaan we samen met u en de
werkgroep Educatief Partnerschap nadenken over
de herinrichten van het schoolplein. Tijdens de
startvergaderingen kregen we van Jan-Jaap als
team alvast een voorproefje.

De werkgroep Educatief Partnerschap zal jullie
regelmatig over het proces en voortgang
informeren.
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Even voorstellen..
Een aantal nieuwe gezichten die zich graag inzetten voor De Klink, We stellen ze graag aan u
voor.

Wendy Niessen
Ik wil me even voorstellen ik ben Wendy Niessen en ben woonachtig in
Swalmen.
Ben getrouwd met Hans en we hebben samen 2 dochters.
Shannon en Esmée, oh ja en onze hond Spikey die hoort er natuurlijk ook bij.
Ik ben vanaf begin dit schooljaar werkzaam bij De Klink als conciërge op de
maandag-, woensdag-, en vrijdagochtend.
Als jullie vragen hebben loop binnen en stel ze gerust.

Merel Seunis
Mijn naam is Merel Seunis, ik ben 22 jaar oud en ik woon in Ell. Hier woon ik
samen met mijn vader, moeder, zusje, hond Gijs en konijn Saar. Ik studeer op
dit moment aan de Nieuwste Pabo in Sittard en zit in het derde jaar van de
opleiding. Hiervoor heb ik de opleiding onderwijsassistent gedaan en
afgerond. In mijn vrije tijd zwem, lees en reis ik graag. Daarnaast houd ik
ook nog enorm van bakken.

Vanaf 8 september mag ik elke donderdag (en soms een hele week) in groep
1-2 stage komen lopen. Ik heb hier heel erg veel zin in en kijk ernaar uit om
jullie allemaal te leren kennen.

Elisa Amesz
Ik ben Elisa Amesz, vierdejaars pabostudent. Ik studeer aan De
Nieuwste Pabo in Sittard en zal dit schooljaar mijn laatste stage
mogen volbrengen in de bovenbouw in stamgroep 6-7-8 geel. In mijn vrije
tijd dans ik bij Jazz Dans Limbricht en ga ik graag naar buiten met mijn
camera om foto’s te maken.
In het eerste halfjaar ben ik op donderdag in de klas. Daarnaast
zal ik ook een aantal keer van maandag tot en met donderdag
aanwezig zijn. Als alles goed verloopt, zal ik het laatste halfjaar vier dagen
zelfstandig de klas draaien. Mochten jullie vragen hebben, kunnen jullie deze
altijd op donderdag aan mij stellen.
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Michelle Koolen
Ik wil mij graag even aan jullie voorstellen. Mijn naam is Michelle Koolen.
Misschien hebben jullie me op school gezien of het thuis van uw zoon of
dochter al gehoord: vorige week ben ik in de groep van juffrouw Marlies
gestart met mijn laatste stage om leerkracht te worden. Tot en met januari
ben ik op maandag en dinsdag aanwezig in de klas van juffrouw Marlies. Ik
vind het leuk om de leerlingen te leren kennen en iets te kunnen
bijdragen/betekenen in de ontwikkeling van hun kwaliteiten en talenten.
Ieder kind is anders en uniek en volgens mij ligt daar een mooie uitdaging.

Iets over mezelf: ik ben 37 jaar en ik woon samen met mijn drie dochters en
Stef in Ell. Hiervoor heb ik gewerkt op een middelbare school en in de zorg
als loopbaanbegeleider en opleidingsadviseur. In mijn vrije tijd ben ik graag
creatief bezig, ik bak en kook graag, ik ben graag buiten in de tuin en met
onze hond en gezin op pad.
Ik kijk uit naar de komende tijd in groep 3/4/5!

Lonneke Kempen
Mijn naam is Lonneke Kempen. Ik ben 23 jaar oud en ik woon in Maasbree.
Mijn hobby’s zijn wandelen met de hond, lezen, mountainbiken en gezellig
samen zijn met vriendinnen.
Ik doe de opleiding deeltijd flex van de pabo. Iedere donderdag loop ik stage
in groep 3/4/5.
Ik heb er heel veel zin in om les te geven in groep 3/4/5.

 Lars Joosten
Lars is vanuit Bureau 9 onze stamgroepleider bewegingsonderwijs. Iedere
dinsdag verzorgt hij onze gymlessen.
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Nieuws uit stamgroep 0-1-2

We hebben in stamgroep 0-1-2 een fijne start gehad. We hebben veel
spelletjes gedaan in de kring, naar verhalen geluisterd en natuurlijk hebben
we verteld over de vakantie. Ook hadden we een openingsviering waarbij we
moesten raden welke juf of meester bij welke vakantiefoto hoorde. We
maken kennis met steeds meer hoeken om in te leren en te spelen en we
leren we hoe we deze hoeken ook weer moeten opruimen.

Ook hadden we afgelopen donderdag de startavond waarbij we spelletjes
met elkaar hebben gespeeld. In verband met problemen met het digibord
waren de foto’s van de eerste week niet goed te bekijken. Deze staan in een
fotoalbum op ouderportaal.

Iedere maandag starten we met een vertelkring. De kinderen mogen dan
vertellen over het weekend. De kinderen mogen dan ook iets meenemen om
te laten zien. Bijvoorbeeld iets wat kan helpen om te vertellen over wat ze
hebben gedaan. Op de andere dagen mogen speelgoed en materialen van
thuis, thuis blijven zodat ze niet kwijtraken of kapot gaan.

Op dinsdag krijgen we gymles van meester Lars. Om te gymmen in de gymzaal hebben alle
kinderen gymschoenen nodig met een lichte zool. Mocht uw kind nog geen gymschoenen op
school hebben liggen, dan zouden we u willen vragen om deze mee te geven.

Voor de huishoek zijn wij nog op zoek naar een kapotte tablet om mee te spelen. Mocht u ons
hiermee kunnen helpen dan zouden we daar erg blij mee zijn.

Op de onderstaande data zullen wij een bezoek brengen aan de bibliotheek. Dit schema staat ook
in de boekenkast op ouderportaal. Boeken die moeten worden ingeleverd mag u op deze dagen
meegeven en wij zullen deze dan samen met uw kind inleveren. De kinderen mogen een boek
kiezen en dit wordt via het bibliotheeksysteem uitgeleend. De kinderen mogen kiezen voor een
prentenboek, informatief boek of een boekje om zelf te lezen (als zij hier interesse in hebben).
Door een kwartier per dag voorlezen leert een kind 1000 nieuwe woorden per jaar. Wij hopen
dan ook dat de kinderen door zelf een boek te kiezen, gemotiveerd zijn om dit samen met u te
lezen. Veel leesplezier!

Dinsdag 13-sep-22

Dinsdag 27-sep-22

Dinsdag 11-okt-22

Dinsdag 1-nov-22

Dinsdag 15-nov-22

Dinsdag 29-nov-22

Dinsdag 13-dec-22

Dinsdag 10-jan-23

Dinsdag 24-jan-23

Dinsdag 7-feb-23

Dinsdag 28-feb-23

Dinsdag 14-mrt-23

Dinsdag 28-mrt-23

Dinsdag 11-apr-23

Dinsdag 9-mei-23

Dinsdag 23-mei-23

Dinsdag 6-jun-23

Dinsdag 20-jun-23

Dinsdag 4-jul-23
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Nieuws uit stamgroep 3-4-5

De eerste week in de middenbouw zit er alweer op.
Wat vloog de week voorbij. We hebben al veel kennismakingsspelletjes met elkaar gespeeld. Dit
zullen we de komende weken blijven doen in het kader van de Gouden weken. We proberen ons
als stamgroep samen op een positieve manier te vormen. Ook zullen we aan de slag gaan met
bedenken van klassenregels.

Stamgroepavond
Afgelopen dinsdagavond kwam de stamgroep van juf Marlies naar school voor de
stamgroepavond. De stamgroep van juf Veerle kwam op woensdagavond naar school voor de
stamgroepavond. De stamgroepavond stond in het teken van ´samenwerking´.  De
stamgroepleiders hadden de klas omgetoverd in een escaperoom. We moesten in groepjes
opdrachten (puzzels) maken en 3 cijferige codes verzamelen om te ontsnappen uit de
escaperoom (klas). Alle opdrachten hadden te maken met het thema ´feest´.  De 3 cijferige codes
die we verzamelden gaven een nieuw puzzelstuk. De woorden uit het laatste puzzelstuk vormden
samen een zin. We vormden samen de zin: ´ Loop samen naar de viering ruimte´. Hier stond een
feestelijke doos op ons te wachten. In de doos zaten party props. We maakten samen een foto en
proosten met een beker ranja/water op een leuk en gezellig schooljaar.
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Werk
Naast deze kennismakingsspellen werd er ook al heel erg hard gewerkt! We zijn meteen aan de
slag gegaan met LIST-lezen, rekenen, schrijven, Alles in 1, Alles apart en nog veel meer. De
kinderen in groep 4 zullen even moeten wennen aan het werken met Alles in 1 aangezien dit nog
nieuw voor ze is. Groep 5 heeft gewerkt met Alles apart, dit was ook nieuw voor hen. Zij zullen
ook moeten wennen aan de manier van werken binnen groep 5. Alles wordt weer anders. En dan
hebben we nog onze kanjers van groep 3. Voor hen is ALLES nieuw. Wat hebben ze het al knap
gedaan!

Leren lezen
De kinderen in groep 3 zijn meteen de eerste schooldag begonnen met lezen en schrijven.
Ze leerden de afgelopen week de woorden: ik en loop.
In de maandagbrief plaatsen we telkens de woorden met bijbehorende klanken die we hebben
aangeleerd. U kunt dan thuis met het kind oefenen met het flitsen van de klanken. Dit zullen we
met jullie bespreken in de startgesprekken.

Startgesprekken
De gesprekkenplanner staat nog open in ouderportaal. Plan zelf een gesprek in bij de
desbetreffende stamgroepleider. De gesprekken starten in de week van maandag 19 september.

Thema
We zullen de komende weken werken binnen het thema: ´Ons dorp Grathem.
We hebben vandaag onze nieuwe thema geopend met een fotospeurtocht door Grathem.
De kinderen moesten aan de hand van foto's de locaties zoeken.
Ter plekke werd er door de stamgroepleider enkele vragen gesteld.
In de klas zijn we gestart met een mindmap. Zo zien we wat de kinderen al weten over hun eigen
dorp. Deze mindmap kan tussendoor aangevuld worden met nieuwe informatie.
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Nieuws uit stamgroep 6-7-8

We zijn begonnen!
De eerste rekenlessen, blokuren, lunchpauzes en gymlessen zitten er op en de eerste
presentatiebeurten staan al ingepland. Er is hard gewerkt! De eerste weken staan bekend als de
Gouden weken. Dit houdt in dat we als stamgroepen een fijne en veilige basis leggen voor een
goed schooljaar. Samenwerken en elkaar (beter) leren kennen zijn hier ook een onderdeel van.
We maken echt tijd voor dit proces omdat we dit erg belangrijk vinden! In de kring spelen we
spelletjes maar ook tijdens de gymles werken we hier bewust aan. In de eerste spelles van het
schooljaar speelden we het stiltespel. Zonder te praten en met veel samenwerken moet de
groep een parcours afleggen om samen zo snel mogelijk de overkant te bereiken.

Maandag 12 (gele stamgroep) en dinsdag 13 september (blauwe stamgroep) ontmoeten we
elkaar tijdens de informele startavond. Wij hebben er zin in!
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Belangrijke data:

● 12 september Stamgroepavond bovenbouw

● 13 september Stamgroepavond bovenbouw

● 14 september Schoolreis

● 16 september Viering onderbouw en bovenbouw Blauw

● 23 september                                        Viering middenbouw oranje en bovenbouw Geel

● 28 september Studiedag 1

Voor alle geïnteresseerden van de bovenbouw, nieuws vanuit Sint Ursula
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