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Beste ouder(s)/verzorger(s),
Een schooljaar die we zonder meer uitdagend kunnen noemen.  Zo heeft de Coronapandamie in
combinatie met de vervangersproblematiek voor aardig wat uitdagingen gezorgd.

In een sneltreinvaart koersen we richting de zomervakantie met nog twee volle weken voor de
boeg. Hiermee komt een welverdiende zomervakantie in zicht.

Vol goede moed zijn we dit schooljaar gestart, aan wat wij dachten, een redelijk normaal
schooljaar. Waarbij de inzet vanuit de NPO-gelden ons voldoende ruimte zou geven om o.a. de
opgedane achterstanden bij kinderen in te lopen. Het was natuurlijk geen tovermiddel maar wel
een aardig bijkomstig hulpmiddel. Met de NPO-gelden konden we een stamgroepleider
aannemen om hulp te kunnen bieden aan kinderen. Althans, dat was het plan.
Echter kregen we te maken met een nieuwe realiteit waarbij de Coronapandamie in combinatie
met de vervangersproblematiek voor aardig wat uitdagingen heeft gezorgd. Hierdoor moesten
we de middelen anders gaan inzetten.

Helaas liepen de besmettingen snel op. Klassen in quarantaine, afstemming met de GGD,
thuisonderwijs, zelftesten en langdurig ziekteverlof van collega’s waren zaken die ons tot april
bezighielden. Al snel bleek dat het weer een jaar werd van improvisatie, flexibiliteit, veerkracht,
vindingrijkheid en vooral keihard werken. Dit hield voor het schoolteam in, extra aanpassingen
binnen ons onderwijsaanbod. Nieuwe collega’s en vervangers meenemen in de visie,
schoolconcept en werkwijze en veel investeren in groepsvorming en het sociaal emotionele
welbevinden van kinderen.

Met vragen als; hoe “slaan” de collega’s er zich doorheen, hebben we alle kinderen goed in
beeld, hoe houden we contact met de ouders, wat zijn de volgende maatregelingen, lukt het ons
om de activiteiten vanuit het Nationaal Programma Onderwijs  voldoende uit te voeren en hoe
reageert de onderwijsinspectie? hield ons bezig.

Maar als we, naast alle perikelen en beperkingen door de Coronapandemie, terugkijken naar de
schoolontwikkelingen van afgelopen jaar, kunnen we vaststellen dat van alle enthousiaste
plannen bij de start van het schooljaar helaas niet alle doelen zijn behaald.
Echter zijn we wel in ontwikkeling gebleven en wat mogen we trots zijn op elkaar!

Als school zijn we dit schooljaar gestart met het vijf-gelijke-dagen model en het werken in
driejarige stamgroepen met instemming van de medezeggenschapsraad.
We zijn intensiever gaan samenwerken met Hoera Kindercentra en de oudercommissie. De
werkgroep Educatief Partnerschap heeft meegedacht en onderzocht welke ontwikkelingen er
verder verbeterd konden worden.

In de bovenbouw stamgroepen is er m.b.t. wereldoriëntatie volop gewerkt aan het
vraaggestuurd leren. Hierdoor kunnen kinderen hun eigen onderzoeksvragen steeds dieper
uitwerken. Wij zijn gestart met het implementeren van de kindverslagen binnen Meloo. De
stamgroepleiders van de onderbouw zijn gestart met een nieuw leerlingvolgsysteem Horeb.

We hebben door middel van teamscholing List geïmplementeerd. Een leesinterventieproject voor
scholen met als doel het ontwikkelen van gemotiveerde lezers die hun geletterdheid inzetten om
te leren én te lezen voor hun plezier.
Tot slot hebben we onderzocht welke nieuwe rekenmethode het beste past bij onze visie op
rekenonderwijs. Dit heeft geresulteerd dat we komend schooljaar gaan starten met de methode
Getal en Ruimte.
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Kortom, ik ben enorm trots op de ontwikkeling die we als school en team hebben doorgemaakt.
Ook komend schooljaar gaan we samen met de kinderen en u verder om kwalitatief goed
Jenaplanonderwijs te bieden.

Samen omdat jullie als ouder een belangrijke groep in onze school vormen. Jullie vertrouwen op
ons, wij vertrouwen op u. Iets wat we met elkaar moeten blijven koesteren. Zolang we maar met
elkaar in contact blijven en blijven samenwerken, gaat ons dat lukken.

Maar voor nu…
De laatste twee weken, volgende week vrijdag start om 12.00u de zomervakantie.
Even rust. Even niets.
Geniet van alles wat je lief is.
Geniet van een welverdiende zomervakantie.

Met vriendelijke groet,
Ivo Thijssen
Team de Klink

Bedankt voor jullie inzet
Alle ouders die zich op een of andere wijze dit schooljaar ingezet hebben voor onze school willen
we heel hartelijk danken. Zonder hulp en inzet van ouders is ons Jenaplanonderwijs moeilijk uit
te voeren. Jullie zijn onmisbaar voor ons.

Kindverslag
Afgelopen week hebben de kinderen het tweede kindverslag ontvangen. Deze week worden de
kindverslagen geüpload in Meloo.

Geslaagd
Afgelopen maandag heeft Kyra (lio-stagiaire in de onderbouw stamgroep) haar
lio-eindgesprek met een positief resultaat afgerond. In een prettig gesprek met
rondleiding door de school kon Kyra duidelijk vanuit de verschillende beroepssituaties
haar groei en ontwikkeling toelichten en motiveren. Hiermee heeft ze aangetoond klaar
te zijn voor de volgende stap….officieel Juf.
Van harte gefeliciteerd Kyra, welverdiend.
Kyra start komend schooljaar als leerkracht onderbouw op de Harlekijn te Baexem.

Schoolgids op hoofdlijnen
Maandag 18 juli ontvangen de oudste schoolgaande kinderen de schoolgids op hoofdlijnen.  In
deze beknopte gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties en andere vrije
dagen.
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Voor meer informatie kunt u de schoolgids raadplegen. Daarin staat o.a. beschreven hoe wij het
onderwijs op onze basisschool organiseren en welke keuzes we daarin bewust hebben gemaakt.
Wat we belangrijk vinden, en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We geven
aan wat u van ons mag verwachten. De schoolgids en andere relevante informatie is terug te
vinden op onze schoolsite.

Stamgroepavond schooljaar 22-23
Ook komend schooljaar starten we met de stamgroepavonden:
Stamgroep 3-4-5 oranje dinsdag 6 september
Stamgroep 3-4-5 groen woensdag 7 september
Stamgroep 0-1-2 rood donderdag 8 september
Stamgroep 6-7-8 geel maandag 12 september
Stamgroep 6-7-8 blauw dinsdag 13 september

Schoolfeest
Het einde van het schooljaar is in zicht. De werkgroep schoolfeest is blij dat we jullie kunnen
mededelen dat ons jaarlijks schoolfeest weer terug is van weggeweest. Wij willen eenieder dan
ook uitnodigen om onder het genot van een hapje en een drankje het schooljaar met ons af te
sluiten.

De ouderraad zal is op zoek zijn naar hulpouders. Vele handen maken immers licht werk. U kunt
zich aanmelden via deze link:
Online Registratie Schoolfeest De Klink 2022 (surveytalent.com)

Dit jaar zal het schoolfeest plaatsvinden op donderdagavond
21 juli van 17.00-20.00 uur

● We starten om 17.00 uur met spellen die georganiseerd worden door de
kinderen van groep 8.
Kinderen van basisschool De Klink ontvangen bij de ingang een spellenkaart waarop ze
de spellen kunnen aftekenen. Ook hoort hier een broodje knak, drinken en een zakje
chips bij. Voor kinderen die meekomen en niet op de Klink zitten, is het mogelijk een losse
spellenkaart te kopen bij de ingang.

● Ouders kunnen bonnen kopen en met deze bonnen kan er eten en drinken gekocht
worden

● Op het schoolfeest kan alleen met contant geld worden betaald.
● De spellen kunnen tot 18.30 uur gespeeld worden. Daarna ruimt groep 8

de spellen op zodat ook zij de rest van de avond kunnen meegenieten.
● Er is dit jaar geen Klink got Talent. Deze avond staat in het teken van ´samenkomen´. We

willen iedereen de ruimte geven om met elkaar in gesprek te gaan.
● Rond 19.45 uur sluit de bar en om 20.00 uur start het opruimen en verzoeken we

iedereen om weer richting huis te gaan.
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Nieuws uit stamgroep 0-1-2
Het einde van het schooljaar is in zicht en zo ook het einde van ons thema. Vorige week zijn we op
bezoek geweest bij de camping en de kinderboerderij om ons thema af te sluiten. Op de camping
(Boerderijcamping De Peelhof) hebben we eerst een rondleiding gekregen van de eigenaresse
en hebben we daarna in groepjes een foto-speurtocht gedaan. We zagen campers en caravans
met campinggasten, hebben gezocht naar stroompunten, het sanitair en de receptie bekeken en
alle de boerderijdieren gezien. Toen we klaar waren kregen we nog een lekker stukje cake met
zelfgemaakte jam en een beker ranja. Bedankt dat we op bezoek mochten komen!
Daarna zijn we doorgereden naar de kinderboerderij De Piahoeve in Heel, waar we eerst lekker
hebben gespeeld en toen de dieren nog hebben kunnen bekijken.
Het was een erg geslaagde dag!
Bedankt aan alle ouders en mensen die geholpen hebben!

Via de ouders uit de werkgroep educatief partnerschap kwam vorig jaar naar voren dat het
wenselijk zou zijn om alle kleutermaterialen schoon te maken. Dit hebben we vorig schooljaar
ook gedaan en het is voor iedereen fijn om weer in een fris lokaal te starten.  Daarom hebben wij
besloten om vrijdag weer aan ieder kind materialen mee naar huis te geven. Het is handig als
ieder kind vrijdag een grote boodschappentas of krat meeneemt zodat wij de materialen hierin
kunnen stoppen.
Dit betekent dat vrijdagmiddag alle kasten leeg zijn. Er zijn al enkele ouders die hebben
aangegeven dat zij vrijdagmiddag de kasten en enkele moeilijk vervoerbare materialen willen
schoonmaken. Mocht u hierbij willen helpen, dan zouden we daar erg blij mee zijn. Dit wordt
geregeld via de klassenouder.
Het zou fijn zijn als de materialen maandag weer mee naar school komen zodat wij er weer mee
kunnen spelen.

Schoonmaaktips:
- Constructiematerialen zoals duplo kunnen goed in een kussensloop in de wasmachine. Het is
erg belangrijk dat ze daarna goed uit elkaar worden gelegd om te drogen.
- Andere, kleine kunststof materialen kunnen gewassen worden in een sopje. Het kan handig zijn
om ze in een zeef te doen zodat ze goed bij elkaar blijven.
- Hout kan het beste met een vochtig doekje worden afgenomen. Vervolgens moet het goed
drogen.
- Er worden op internet veel verschillende tips gegeven voor het schoonmaken van
kleigereedschap. Bijvoorbeeld weken in kokend water met een vaatwastablet, schoonmaken met
Dasty of een babydoekje.

Wij willen jullie alvast heel hartelijk bedanken voor jullie hulp!

Volgende week dinsdag gaan wij voor de laatste keer dit schooljaar naar de bieb. Wil u ervoor
zorgen dat alle biebboeken voor die tijd op school liggen, dan kunnen we ze inleveren.
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Op zoek
Voor het komend schooljaar zijn wij op zoek naar een nieuwe (oude, niet werkende) tablet/iPad.
Mocht u er een hebben waarmee de kinderen in de huishoek mogen spelen ontvangen we die
graag!
Ook zijn we op zoek naar een nieuwe voorraad reservekleding. We zijn vooral geholpen met
onderbroeken en broeken. Dit mag gewoon kleding zijn waar uw kind niet meer in past.

Nieuws uit stamgroep 3-4-5
Zoals jullie al eerder op ouderportaal hebben kunnen lezen willen we op woensdag 20 juli onze
stoelen, tafels en kasten in onze klaslokalen eens lekker schoonmaken. Zodat we in het nieuwe
schooljaar in een schone en frisse ruimte kunnen starten. Enkele ouders hebben al aangegeven
om te komen helpen, dit vinden wij super!  Heb je het berichtje gemist, we kunnen nog altijd hulp
gebruiken.
Laat even wat weten aan een van de leerkrachten. Dan zorgen wij voor thee, koffie en iets
lekkers. Alvast hartelijk dank voor de hulp!

De weken vliegen om en het einde van het schooljaar is in zicht. Er zijn nog een aantal bijzondere
dagen.
De laatste schoolweek zal er als volgt uitzien:

● maandag 18 jul: wisselmiddag
● dinsdag 19 juli: musical van groep 8 kijken
● woensdag 20 juli: poetsen van de groepslokalen
● donderdag 21 juli: opruimdag en schoolfeest
● vrijdag 22 juli: afscheid / start zomervakantie

Willen jullie de kinderen op donderdag 21 juli een bigshopper of grote plastic tas meegeven? Dan
komen alle werkboeken en werkjes die nog in school zijn mee naar huis. De la met etui blijft op
school en wordt gereed gemaakt voor aankomend schooljaar.
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Nieuws uit stamgroep 6-7-8
Afgelopen donderdag presenteerden alle kinderen uit de bovenbouw hun ideeën over hoe
Grathem er in de toekomst uit moet komen te zien. Modellen van watervoorziening, filters in de
beek met visbesparende maatregelen, campagnes om onze omgeving schoner te houden en
zelfs een rondlopende robotprullenba.! Bedankt voor jullie bezoek!

Groep 8 op schoolkamp
De schoolverlaters van de Klink maken zich klaar voor het schoolkamp. Van dinsdag tot en met
donderdag staat er een mooi programma voor ze klaar.  De weersvooruitzichten zijn goed.
Het wordt een onvergetelijke herinnering aan basisschool De Klink.

Morgenvroeg zullen alle kinderen van de De Klink de schoolverlaters uitzwaaien.
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Belangrijke data:

● 15 juli Viering in de stamgroep

● 18 juli Wisselmiddag

● 21 juli Schoolfeest

● 22 juli Afscheidsviering groep 8
Laatste schooldag tot 12.00u

● 25 juli t/m 4 september Zomervakantie

SCHOOL WAAR JE LEERT SAMENLEVEN

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


