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Welkom

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Met hernieuwde energie zijn we allemaal het schooljaar weer begonnen en kijken we terug op
drie mooie schoolweken. Weken van begroeting, ontmoeting en gewenning.

Ook de eerste gesprekken hebben inmiddels plaatsgevonden, het zogenaamde startgesprek.
Hierin wordt o.a. besproken:
●  De afspraken die gemaakt zijn in het eindgesprek van het vorige schooljaar.
●  Waaraan gewerkt wordt m.b.t. hun zoon/dochter en hoe gaan we samen op weg.
●  Wat verwachten ouders van school en school van ouders.
●  De wijze van communicatie (mail, telefoon,ouderportaal)
●  Het welzijn van het kind

Is er behoefte aan tussentijdse gesprekken met de stamgroepleider, dan maken we hiervoor
uiteraard graag tijd. Dit stemmen we in het eerste gesprek met elkaar af.
Mocht er tussentijds toch iets spelen dan vinden we het prettig als u contact opneemt met de
stamgroepleider en een afspraak maakt. Stamgroepleiders zijn na de lestijden op school
aanwezig of loop de school binnen als er vragen zijn of als u gewoon even wilt komen kijken.

We vinden het belangrijk dat ouders en stamgroepleiders goed samenwerken om zo het
allerbeste voor de kinderen te realiseren.

Meer informatie over onze school kunt terugvinden op onze vernieuwde schoolsite. Dit geldt ook
voor onze aangepaste schooldocumenten. Vandaag ontvangen de kinderen nog een papieren
activiteitenkalender met actuele data.

Tot slot, een goede start is gemaakt. Een start waarin we dagelijks van en met elkaar mogen
leren. Dit in onze veilige leef- en leergemeenschap De Klink.

Met vriendelijke groet.
Team De Klink
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Centrum Jeugd en Gezin
Ieder schooljaar verzorgt het CJG individuele en groepstrainingen voor kinderen
en ouders. Tijdens deze trainingen leren kinderen om nieuwe vaardigheden te
ontwikkelen en om te gaan met moeilijke situaties. Dit jaar zijn er voor de kinderen
de volgende trainingen:
KIES - Kinderen in echtscheiding situatie. De training is voor kinderen in groep 4
t/m 8 die met de scheiding van ouders te maken krijgen.
SOVA training - training voor kinderen van 9 t/m 12 jaar waarin zij leren met meer
zelfvertrouwen (nieuwe) contacten te leggen en eigen grenzen te bewaken.

Voor ouders bestaat er de Triple P training. De training is voor ouders en richt zich
op positief opvoeden. Tijdens de training krijgt u praktische tips en adviezen hoe u thuis om kunt
gaan met vragen ten aanzien van het opvoeden van uw kind(eren).

De trainingen voor kinderen en ouders zijn gratis.

Meer informatie over de trainingen voor kinderen en ouders kunt u lezen in de bijlage bij deze
nieuwsbrief.

Herinrichting speelplaats De Klink
Zoals jullie in de vorige maandagbrief hebben kunnen lezen zullen we vanuit de werkgroep
Educatief partnerschap mee gaan denken met de herinrichting van de speelplaats. De realisatie
van deze herinrichting zal plaatsvinden in het schooljaar 2023-2024.
Het komende schooljaar zullen de voorbereidingen hiervoor getroffen worden.
Dit zal een open proces worden, waarin iedereen kan bijdragen.

Om het budget voor de herinrichting van de speelplaats te vergroten zijn we op
dit moment op zoek naar mensen, die kennis, ervaring of affiniteit hebben met
het financiële aspect; bijvoorbeeld subsidieaanvragen of sponsoring. Maar
andere ideeën zijn ook welkom!

Ben jij iemand, die op dit gebied wil bijdragen of ken je iemand die dat zou willen
stuur dan een mail voor 10 oktober naar het mailadres:
educatiefpartnerschap@deklink.nl
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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.

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
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Nieuws uit stamgroep 0-1-2
Op woensdag 14 september was het zo ver: schoolreis! Voor de
kinderen uit stamgroep 0-1-2 ging de reis met de bus naar
DippieDoe in Eindhoven. Toen we in de bus zaten had de
buschauffeur een leuke verrassing: een Disney film op de tv’s!
Eenmaal aangekomen op de plaats van bestemming werkte het
weer helaas niet zo mee maar dat mocht de pret niet drukken!
Het was een hele gezellige en leuke dag waar we met een lach op
terug kunnen kijken.

De afgelopen week zijn we in stamgroep 0-1-2 gestart met het thema
‘kapper’. Pien de pratende handpop zat snikkend in de klas omdat haar
haren niet goed zaten... De kinderen bedachten samen de oplossing om
een kapsalon te beginnen in de themahoek en zo Pien een goed kapsel te
kunnen geven. De komende weken zullen de kinderen hier (zoveel
mogelijk) zelf invulling aan gaan geven. Hier is Pien natuurlijk heel erg blij
mee!

De letter die in de lettermuur zit is dan ook de letter ‘k’ van kapper. De
lettermuur vinden we aan de linkerzijde van het digibord in het rode
lokaal. De kinderen mogen thuis voorwerpen verzamelen waarvan de
namen beginnen met de ‘k’ als klank en deze (graag voorzien van naam)
meenemen om in de lettermuur te stoppen. Hier kunnen we dan in de
kring over praten en zo maken de kinderen kennis met klanken en letters. De klanken spreken
we op school uit zoals ze klinken in een woord. In dit filmpje worden alle klanken uitgesproken
zoals we ze op school leren.
https://www.youtube.com/watch?v=VHm5BnBkIu0&t=35s
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Nieuws uit stamgroep 3-4-5
Woensdag 14 september zijn met de onderbouw en middenbouw op schoolreis geweest naar
Dippiedoe in Best. We moesten lang in de bus zitten, maar gelukkig had de chauffeur een leuke
Disney film opgezet. Eenmaal daar waren we blij dat we ons binnen goed konden vermaken,
want door het slechte weer konden we helaas niet naar buiten. We hebben een hele gezellige
schoolreis gehad!

Wij zijn goed van start gegaan met ons thema: ´Ons dorp Grathem´. We openden ons thema met
een leuke speurtocht aan de hand van foto’s van bekende plekken in Grathem.
De kinderen wisten alle plekken te liggen. De juffen hadden enkele vragen bedacht, maar die
wisten we nog niet allemaal te beantwoorden. Gelukkig hebben we gedurende het thema tijd om
achter de antwoorden te komen.

Gedurende het thema zullen we aan een circuit werken. Dit doen we met allebei de
middenbouwgroepen.  De kinderen werken in gemengde groepjes en rouleren steeds zodat
iedereen elke opdracht uiteindelijk gedaan heeft. De opdrachten zijn;  het bouwen van een
carnavalswagen met constructie, het maken van een nieuw kapsel met garen, het schrijven van
een Grathems laesplenkske, het kennismaken met elkaar d.m.v. kennismakingsganzenbord, het
bakken van Limburgse knapkook en het bedenken van een leuke act voor een bonte middag met
behulp van verkleedspullen.
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Op woensdag 5 oktober zullen we samen met de stamgroepen een bezoekje brengen aan de
schutterij. We zijn uitgenodigd voor een rondleiding door het clubgebouw en zullen ook actief
aan de slag gaan met iets met muziek en bölkes schieten (op een kindvriendelijke wijze). Dit vindt
onder schooltijd plaats en de schutterij heeft gezorgd voor genoeg begeleiding. De kinderen
weten nog van niks..dus houd het nog even geheim!
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Aankomende vrijdag 30 september is stamgroep 345b (groen) aan de beurt bij de viering. Ook is
er keuzeviering. Als er kinderen zijn die zelf iets op het podium willen laten zien, wat zij thuis
oefenen, dan mogen zij zich bij juf Veerle opgeven.

Leren lezen groep 3.
De kinderen van groep 3 hebben tot nu toe de woorden: ik - loop -weg - bel - juf- ham- vet - vies
geleerd. Aankomende week gaan we aan de slag met ruik - doos - koek.
De kinderen oefenen ook op snelheid het flitsen van de geleerde klanken/letters.
Na aankomende week hebben zij de volgende letters geleerd: (h s d k r m w g b p t v f j l e a u i oe
ui oo ie). Na de herfstvakantie zal er ergens een eerste leestoets plaatsvinden. Dit doen we zodat
we inzicht krijgen in het niveau van het kind zodat we ook passend materiaal/werk kunnen
aanbieden. De ouders van kinderen van groep 3 worden dan door de stamgroepleider
uitgenodigd om een gesprek in te plannen om samen de resultaten te bekijken.
Wij willen jullie vragen om thuis met het kind de aangeboden letters te flitsen! Deze hebben jullie
ontvangen tijdens het startgesprek. Ook samen lezen en voorlezen is erg belangrijk.

De aankomende weken zullen we in de klas aan de slag gaan met het geven van complimenten.
Dit hoort bij de groepsvorming. De kinderen gaan aan de slag met het complimentenpoppetje. We
leren wat een compliment is en wat voor soort complimenten er gegeven kunnen worden.

Ook zijn we gestart met de nieuwe rekenmethode. Nog even wennen, maar tot nu toe zijn we er
allemaal al erg enthousiast over.
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Nieuws uit stamgroep 6-7-8
Vorige week zijn we begonnen aan ons kunstproject bij Beijlshof. De kinderen hadden zich goed
voorbereid en gingen meteen aan de slag! Het begin is gemaakt!

Een verslag van Saar:
Wij zijn vrijdag begonnen aan het kunstproject. We kwamen aan en we gingen met de juf nog
takken zoeken aan de rand van de bos. Daarna mochten we op strobalen zitten in een kring. Er
waren drie kunstenaars die ons hielpen. De poten moesten er onder dat was gelukt. Daarna
gingen we eten in de kring. We zetten de beesten in een schuur en gingen terug naar school.
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Middelbare school nieuws:

Even een reminder:
Denken jullie eraan om in te schrijven voor de open avonden op Sint Ursula via www.ursula.nl
Ook voor kinderen in groep 7 of zelfs groep 6 kan het al leuk en leerzaam zijn eens een kijkje te
gaan nemen.

Onderstaand nog een overzicht van de open dagen en meeloopmomenten in Weert:

Belangrijke data:

● 28 september
Studiedag

● 30 september
Viering stamgroep  groen

● 07 oktober
Viering stamgroep geel en blauw

● 14 oktober
Viering stamgroep oranje en
lichtblauw
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