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Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Het laatste Klink-nieuws en informatie over tal van activiteiten én nieuws vanuit de stamgroepen
hebben we voor jullie gebundeld in deze Maandagbrief.
Veel informatie treft u ook aan op onze nieuwe website.

Vernieuwde website
De vernieuwde schoolsite staat online, nieuwsgierig!
De Klink

Schoolontwikkeling
De Klink is volop in ontwikkeling en werkt hard aan de voorgenomen schoolontwikkelpunten
zoals beschreven in ons schoolontwikkelplan zoals het
ontwikkelingsgericht onderwijs in de onderbouw, invoering nieuwe rekenmethode en List-lezen
en doorontwikkeling werken met driejarige stamgroepen.

De komende periode wordt op teamniveau het schoolontwikkelplan van dit schooljaar
geëvalueerd en nieuwe schoolontwikkelpunten voor komend schooljaar worden opgesteld.
Komende studiedag zullen we ons over dit onderwerp buigen.
Graag verwijzen we naar het koersplan van onze stichting SPOLT: In essentie anders.
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Nieuws uit stamgroep 0-1-2

Twee weken geleden vonden we ineens een ei in de klas. Samen met Dottie hebben we ervoor
gezorgd dat dit ei kon worden uitgebroed. Daarna bedachten we dat Dottie wel een fijne plek
nodig heeft om te wonen; een kinderboerderij! Het nieuwe thema is dan ook de kinderboerderij.

We hebben onderzoek gedaan in boeken om te kijken wat we allemaal nodig hadden en we
hebben een eigen eendenvijver gemaakt in de watertafel om te kunnen experimenten met drijven
en zinken. De komende tijd gaan we vanalles over de (kinder)boerderij leren.
We hebben geoefend met de letter l en een flink gevulde lettermuur gekregen. Volgende week
leren we de letter b van boerderij. De kinderen mogen spullen meenemen met deze letter. Graag
voorzien van naam.

Vorige week maandag hebben we bezoek gehad van juf
Daisy van de bibliotheek. Wij hebben haar geholpen een
versje in de goede volgorde te leggen en toen we klaar
waren kregen we als bedankje een nieuw boek voor in
de klas!
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De afgelopen weken is het al erg lekker weer geweest. We merken dat
kinderen soms met teenslippers of crocs naar school komen. Het zou fijn
zijn als de kinderen naar school toch stevige schoen aandoen. Buiten spelen
we met verschillende materialen spelen (waaronder karren) en met rennen
is het vaak ook handiger om in ieder geval schoenen aan te hebben die niet
uit vallen.
Als we lang naar buiten gaan proberen we de kinderen (zichzelf) te laten
insmeren, maar op een zonnige dag is het zeker niet verkeerd als u dit in de
ochtend ook thuis doet. Omdat we dit op school zoveel mogelijk door de
kinderen zelf willen laten doen zijn we op zoek naar lege zeeppompjes waar
de zonnebrandcrème makkelijker uit gehaald kan worden.
Heeft u nog een leeg zeeppompje ontvangen we dat graag!

Nieuws uit stamgroep 3-4-5

De eerste twee weken na de meivakantie hadden we in  de middenbouw stamgroepen
“witte”weken, d.w.z. we hadden geen thema.
In de stamgroepen hebben we in de middag o.a. met boomwhackers gewerkt, een
bloembollenveld getekend of mooie bloemen, een vakantiebal gemaakt, verkeerslessen gehad
met als thema: samen op pad. Hierin leerde we welke verkeersregels en afspraken er zijn voor
het lopen of fietsen in een groep. Deze regels en afspraken zijn o.a. heel handig als we naar het
tennisveld gaan om te tennissen. Zo hebben we in de praktijk kunnen oefenen wat we in de les
hebben geleerd.
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Afgelopen week zijn we gestart met ons nieuwe en tevens laatste thema van dit schooljaar:
'Loeren bij de boeren'. Als feestelijke opening van dit thema is Juf Daisy van de bieb langs
geweest. Ook staat er al een leuke en leerzame excursie gepland. Stamgroep Oranje zal hier op
woensdagmorgen 8 juni naartoe gaan. Stamgroep Groen op vrijdagmorgen 10 juni.

Voor de handvaardigheidles heeft ieder kind een melkpak nodig. Ook hebben we allerlei soorten
doppen van flessen of andere verpakkingen nodig. Denk hierbij bijvoorbeeld aan doppen van
flessen fris en pakken vla. A.s donderdag zal de laatste tennisles voor dit schooljaar
plaatsvinden.
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Nieuws uit stamgroep 6-7-8
Op vrijdag de dertiende haalden alle kinderen uit groep 7 en 8 het theoretisch verkeersexamen.
En ook heel veel kinderen uit groep 6 deden mee en zijn geslaagd! Proficiat allemaal!

Belangrijke data:

● 3 juni Viering in de stamgroep

● 6 juni Pinksteren (vrij)

● 10 juni Viering

● 17 juni Viering

● 22 juni Studiedag De Klink
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