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Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Het laatste Klink-nieuws,  informatie én nieuws vanuit de stamgroepen hebben we voor jullie
gebundeld in deze Maandagbrief. Veel informatie treft u ook aan op onze nieuwe website. Echt
de moeite waard om eens te bezoeken.

Mochten u vragen hebben of suggesties voor de Maandbrief, schroom niet en laat het ons
weten.

Ivo Thijssen
Team Jenaplanschool De Klink

Uitslag route 8
Vorige week is het landelijk gemiddelde van Route 8 bekend gemaakt, deze is dit schooljaar
vastgesteld op 200. Uitslag van de Klink is 201. Hiermee boven het landelijk gemiddelde.

Gezien de twee roerige onderwijsjaren waarin we getracht hebben het maximale uit de kinderen
te halen mogen we trots zijn op het resultaat. Veel kinderen hebben een positieve  persoonlijke
groei doorgemaakt. Met veel doorzettingsvermogen en toewijding hebben we samengewerkt
aan deze  groei en ontwikkeling. Een mooi resultaat! Trots op de kinderen en trots op het team.

Schoolreisje
Het duurt nog even maar we hebben voor volgend schooljaar weer een mooie schoolreis
gepland. Deze staat gepland op woensdag 14 september. Hierover hebben we  jullie enige tijd
geleden geïnformeerd.

Echter de oplopende kosten om een schoolreis te organiseren hebben we doorberekend in de
bijdrage. Dit heeft geresulteerd tot een hogere bijdrage van het schoolreisje, hoger dat u van
ons bent gewend.

We hebben nogmaals goed naar de bekostiging gekeken en geconcludeerd dat we een aantal
kosten onder de noemer Kunst en Cultuur mogen wegboeken. Dat is goed nieuws want dat
betekent dat we de kosten van het schoolreisje kunnen verlagen tot een eigen vrijwillige bijdrage
van € 15,- per kind. Deze bijdrage is niet verplicht maar wel zeer wenselijk en wordt bijzonder
gewaardeerd zodat we ook in de toekomst buitenschoolse activiteiten kunnen blijven
organiseren.

Jullie ontvangen deze week een aangepaste brief. De ouders die de bijdrage al hebben betaald
krijgen het teveel betaalde bedrag teruggestort.

Mochten jullie naar aanleiding van dit bericht nog vragen hebben dan vernemen we die graag.
Op naar een mooi en betekenisvol schoolreisje.
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Gezinsbegeleiders Centrum voor Jeugd en Gezin
Sinds 1 juni heeft Sandra van Kan, voormalig gezinsbegeleider voor De Klink, een andere baan.
Sandra heeft de afgelopen 2 jaar de school en ouders begeleid bij pedagogische en/of
opvoedkundige hulpvragen.
Per 1 juni nemen Anouk Hustinx en Nathalie Knops de gezinsbegeleiding voor De Klink over. In
onderstaand stukje stellen zij zich aan u voor.

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Graag willen wij ons aan jullie voorstellen. Wij zijn Nathalie Knops en Anouk Hustinx. Wij zijn als
jeugd- en gezinswerkers werkzaam vanuit het Centrum voor jeugd en gezin. Vanuit het CJG zijn
wij weer op afspraak aanwezig en bereikbaar voor school. Bij ons kunt u terecht voor vragen en
adviezen rondom opvoeden en opgroeien.

Verbinding met de school
De school mag ons benaderen in situaties waarbij (lichte) (opvoed)vraagstukken een rol spelen.
Er kan dan, in overleg met ouder(s)/verzorger(s) en/of jeugdigen, een gezamenlijk gesprek
worden gepland. Wij zijn zowel telefonisch of per mail bereikbaar.
Tevens zal één van ons elke twee weken ook op de schoollocatie te vinden zijn voor een open
inloopspreekuur. Hierbij kunt u zonder afspraak vrijblijvend binnenlopen. Mocht u vragen
hebben of vindt u het fijn om advies te vragen dan kan dit uiteraard! Weet ons te vinden en weet
ook dat een gesprek altijd vrijblijvend kan plaatsvinden.

Bereikbaarheid
Wij zijn bereikbaar via school (bijv. via de leerkracht) of rechtstreeks:
M: anouk.hustinx@cjgml.nl – nathalie.knops@cjgml.nl
T: 06-13409868 – 06-10767931

Werkdagen:
Anouk: maandag t/m donderdag
Nathalie maandag t/m donderdag

Vanaf woensdag 15 juni starten we op school weer met het pedagogisch spreekuur. Mocht e
met een vraag zitten rondom de opvoeding van uw kind, dan kunt u bij Anouk of Nathalie terecht.
Zij zijn aanwezig van 8.30 – 9.30 uur.
De andere data voor het pedagogisch spreekuur, dit schooljaar zijn:
Woensdag 29 juni 8.30 – 9.30 uur
Woensdag 13 juli 8.30 – 9.30 uur.
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Nieuws uit stamgroep 0-1-2
Naast onze huishoek hebben we een heuse kinderboerderij met
verschillende dieren. We hebben geoefend met groot en klein voer voor de
dieren. Daarnaast hebben we gekeken naar grote en kleine weides waarbij
we met oppervlakte hebben gerekend.
Ook wilden we graag ijsjes verkopen bij onze kinderboerderij. We moesten
natuurlijk wel weten hoe ijs gemaakt wordt. Daarom hebben we onderzocht
hoe ijs gemaakt wordt en dit natuurlijk ook zelf geprobeerd en geproefd.
Ons bananenijs was goed gelukt!

Komende weken gaan we van onze kinderboerderij  een boerderijcamping maken zodat we nog
meer kunnen spelen. Hiervoor zijn we op zoek naar:

- Een eenvoudig op te zetten tentje.
- Haringen (om te laten zien)
- Rubberen hamer
- Kampeerstoeltjes
- Campingtafeltje
- Slaapzak
- (Oud) opblaaszwembadje of schelp.
- Strandlakens

Ook zou het leuk zijn als we een echte camper of caravan van dichtbij zouden kunnen bekijken.
Daarom zijn we op zoek naar iemand die een camper of caravan heeft en hierover kort iets wil
vertellen en laten zien aan de kinderen.

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, dan ontvangen we dat graag!
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Nieuws uit stamgroep 3-4-5
In het kader van ons thema ´Loeren bij de boeren´ zijn beide  stamgroepen op bezoek geweest bij
het “Hobbyschuurtje” in Haler. Op de boerderij  kregen we een rondleiding door de boerin (Carin)
die ons alles vertelde over het bedrijf. We hebben kunnen zien hoe een boerderij er van binnen
uitziet. We weten nu heel veel over koeien  en de werkzaamheden van een boer op een
koeienboerderij/melkveebedrijf.
De foto’s hieronder die gemaakt zijn  tijdens de excursies geven een korte  impressie van ons
bezoekje aan de boerderij.
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De laatste weken tot aan de zomervakantie zijn ingegaan. Wij willen via deze weg de kinderen
van groep 4 en groep 5 nog eens aansporen om te blijven oefenen met de tafeltjes! De laatste
weken zullen we tijd maken om ze af te vragen en het zou mooi zijn als iedereen zijn diploma
behaald!

A.s. Vrijdag zijn stamgroep 0/1/2 en stamgroep 3/4/5 oranje aan de beurt om de viering te
verzorgen.
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Nieuws uit stamgroep 6-7-8
Donderdagmiddag hebben de kinderen van de Klink genoten van de Stamgroepmiddag.
Iedere stamgroep heeft dit geheel op eigen wijze ingevuld. Zo ook de bovenbouw stamgroep. Zij
gingen naar in het bos. Na twee potjes vlag veroveren werd het NAT. Kleddernat.

Belangrijke data:

● 17 juni Viering

● 22 juni Studiedag De Klink

● 24 juni Viering in de stamgroep
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