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Voorwoord
Geachte ouder(s)/verzorger(s),

We kijken als team terug op een mooie en fijne meivakantie, een vakantie waarbij we
ons hebben kunnen opladen voor alweer de laatste periode van dit schooljaar.
Een periode van elf weken die nog volop in het teken staat van groei en ontwikkeling.
Mooie thema’s worden behandeld en er wordt nog volop gewerkt op school.

Maar laten we vooral de laatste periode van een schooljaar niet vergeten. Het einde
van een schooljaar is een belangrijk moment om bij stil te staan. Met rituelen en
activiteiten kun je die periode extra diepgang geven en kinderen helpen bij de overgang
naar een nieuwe stamgroep of school, zegt rituelen-expert Dr. Joanna Wojtkowiak. “Een
ritueel of activiteit vertraagt het alledaagse leven. Kinderen onthouden zo’n moment en
het versterkt het gemeenschapsgevoel op school.”

In de groepen wordt in de laatste weken van het jaar o.a. teruggekeken op wat er
gedaan, geleerd en meegemaakt is. Naast letterlijk terugkijken op het jaar, ook kunt
kiezen voor een symbolische manier van kijken. “Als je kinderen een beeld laat kiezen
dat voor hen het afgelopen jaar symboliseert, zullen ze anders gaan denken”, aldus
Wojtkowiak. Het spreekt de emoties aan en brengt kwetsbaarheid met zich mee. Juist
daardoor blijft het beter hangen.
Over het algemeen is de samenleving meer gericht op cognitie en minder op emoties,
die als minder belangrijk gezien worden.

Uiteraard worden jullie als ouders daarbij betrokken.
Jullie vertrouwen op ons, wij vertrouwen op jullie als pedagogische partner. Iets wat
we met elkaar moeten blijven koesteren en wat we gelukkig weer sterk terugzien
binnen de school nu dat jullie weer van harte welkom zijn. Erg Fijn.

Kortom, op naar mooie en betekenisvolle schoolweken.

Ivo Thijssen
Team Jenaplanschool De Klink
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Vernieuwde website
De vernieuwde schoolsite staat online, nieuwsgierig!
De Klink

Communieviering en hulpouders
Zondag 22 mei zal de eerste communie plaatsvinden voor kinderen uit groep 4 en 5 van
de parochies Grathem, Baexem en Leveroy. De viering is voor iedereen toegankelijk en
begint om 10.00u in de kerk in Baexem.

Voor deze ochtend zoeken wij nog enkele hulpouders, denk hierbij bijvoorbeeld aan hulp
bij het opstellen van de processie, het in ontvangst nemen van ballonnen bij de kerk ’s
ochtends of na de viering de versiering uit de kerk halen. Het zijn kleine taken.

Wij hebben dus de vraag: doet uw kind over twee jaar ook de communie en wilt u alvast
proeven van de organisatie van deze speciale dag, of vindt u het gewoon leuk om
zondagochtend 22 mei even te helpen, laat het dan weten via een mailtje naar
lilian@schrooijen.nl.

Alvast bedankt!
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Impressie Koningsspelen
Het lijkt alweer lang geleden, maar de laatste dag voor de meivakantie sloten we af met
de koningsspelen. Het was, mede door de inzet van de ouderraad, een zeer geslaagde
dag.
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Nieuws uit stamgroep 0-1-2
Voor de vakantie begon hebben wij het thema afval afgesloten. Al het verzamelde afval
hebben we weggegooid (gescheiden natuurlijk) en de klas is weer klaargemaakt voor
een nieuw thema.
We hebben ook ter afsluiting van het thema erg leuk bezoek gekregen!
Teutemien de rups en Miezemuis kwamen samen met mevrouw Madeleine op bezoek.
We hebben samen de verjaardag van Miezemuis gevierd. Daarna moesten we
natuurlijk ook weer onze rommel opruimen. Gelukkig konden wij vertellen hoe het afval
gescheiden moest worden.

Na de vakantie starten wij rustig met ons nieuwe thema, maar eerst gaan we nog even
aan de slag met de lente. De nieuwe letter is dan ook l van lente. Deze letter leren we
komende woensdag. De kinderen mogen voorwerpen meenemen waar deze letter in zit.
Graag voorzien van naam.
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Nieuws uit stamgroep 3-4-5
Voor de vakantie hebben wij het thema ‘aan de slag met afval’ afgesloten. We kijken
terug op een geslaagd thema waarin we ons bewust zijn geworden van veel aspecten
die met afval te maken hebben. Ook zijn we hier actief mee aan de slag geweest binnen
het dorp en de school.

Over twee weken gaan we beginnen met het laatste thema van dit schooljaar. Hierover
snel meer.

Naast het afsluiten van het thema zijn we de
laatste week voor de vakantie gestart met de
tennislessen bij TC Grathem. Het was een
geslaagde eerste les, op naar de volgende!
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Nieuws uit stamgroep 6-7-8
Het laatste thema van het jaar is aangebroken. Milieu en Kringloop volgt het thema
energie op. Deze week nodigen we burgemeester en wethouders uit voor onze Science
Fair. Op deze “markt”presenteren de kinderen hun plannen over Grathem in de
toekomst. Energie, consumptie en water zijn de hoofdthema’s. Komt u ook?
Schrijf maar vast in uw agenda: 7 juli in de middag

Tenniskampioenen hadden we al in de bovenbouw, maar het worden er steeds meer.
Ook de komende drie weken tennissen we op donderdagmiddag.

En aan het eind van deze week nemen we in groep 7 en 8 het
theoretisch verkeersexamen af. We oefenen deze week nog
intensief en hopen vrijdag iedereen een diploma mee naar huis te
geven.

Belangrijke data:

● 20 mei Viering

● 26 +27 mei Hemelvaart (vrij)

● 3 juni Viering in de stamgroep

● 6 juni Pinksteren (vrij)

En heb je een vraag? Bellen graag!

SCHOOL WAAR JE LEERT SAMENLEVEN

Nassauplein 6, 6096 AZ Grathem  •  Tel: 0475 459 008  •  www.de-klink.nl


