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Beste ouder(s)/verzorger(s),

De Gouden) Weken vliegen voorbij.
Wellicht vraagt u zich al een tijdje af wat bedoeld wordt met Gouden Weken.
Na elke vakantie doorloopt een groep bepaalde fasen in het proces van groepsvorming. De
eerste weken aan het begin van het schooljaar worden de Gouden Weken genoemd. Deze weken
zijn bij uitstek geschikt om een fundament neer te zetten voor een goede groepsvorming en fijne
sfeer.

Om optimaal met alle kinderen te kunnen werken op school en op alle gebieden de beste
resultaten te behalen is het allerbelangrijkste dat de kinderen zich blij voelen, dat ze op hun
gemak zijn, zich veilig voelen en zich vrij voelen om te vertellen en zichzelf kunnen zijn.
Dit pedagogische (veilige en fijne) klimaat is zeker op een Jenaplanschool de grondslag van alle
spelen en leren. Jenaplan is immers een pedagogisch concept met de groep en de kring als
basis.

In de Gouden Weken worden allerlei spel- en beweegwerkvormen gedaan waarbij kinderen
elkaar en de stamgroepleider beter leren kennen. Voor de kinderen zal dit veelal spelenderwijs
gebeuren. Uiteindelijk is het doel dat alle stamgroepen Gouden groepen zijn.
In deze Gouden Groep zijn de afspraken duidelijk voor iedereen en weten de kinderen waarom
afspraken die we samen maken belangrijk zijn. We zorgen immers goed voor elkaar en voor alle
spullen en iedereen mag er altijd bij horen. Ook de startgesprekken horen bij de Gouden Weken.
We vinden het belangrijk dat ouders en stamgroepleiders goed samenwerken om zo het
allerbeste voor de kinderen te realiseren.

Kortom, een gouden 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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Onderhoud Ouderportaal
Om de performance en beveiliging op een hoog niveau te houden, zijn er soms grotere
werkzaamheden nodig.
Om deze reden zal parentcom (ouderportaal) in het weekend van 21 oktober (start
herfstvakantie regio zuid en midden) groot onderhoud uitvoeren aan de servers. Dit betekent
concreet dat vanaf vrijdagmiddag 21 oktober om 15:30 uur het Ouderportaal (beheer,
webportaal en app) en de beheeromgeving (CMS) van de websites niet of heel beperkt
beschikbaar zullen zijn tot en met zondag 23 oktober. De websites zelf blijven wel
gewoon bereikbaar.

Uitnodiging Algemene Leden Vergadering oudervereniging
De oudervereniging wil alle ouders van De Klink van harte uitnodigen voor de
jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. De vergadering vindt plaats op 11
oktober van 19.30 - 20.30 uur op De Klink.

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.
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
De afgelopen weken hebben we veel geleerd over de kapper. We hebben bedacht wat een kapper
allemaal doet en nodig heeft en dit  gebruiken we in onze themahoek. Er worden telefonische
afspraken gemaakt en opgeschreven in het afsprakenboek. De kapper knipt haren en maakt het
kapsel af met gel en haarlak. Na afloop moet er natuurlijk worden betaald. We hebben dus druk
geoefend met het rekenen met geld. Ook hebben we de k van kapper geleerd en verschillende
taalspelletjes gedaan. Hierbij oefenden we om te luisteren uit welke richting het geluid komt en
welk voorwerp het geluid maakte (de haarlak, de plantenspuit of de schaar).  Ook hebben de
kinderen een mail naar kapsalon Zentjens in Grathem gestuurd en we mogen deze week op
bezoek komen! Verder worden er kapsels geverfd waarbij we zelf de verf mengen. Bij de
watertafel worden de haren gewassen. In de kleihoek oefenen de kappers met het knippen van
klei. Zo kunnen we de schaar goed vast leren houden en worden onze vingers sterk! Ook hebben
we een verteltafel gemaakt van het verhaal van Rapunzel.

Naast al het werken over de kapper hebben we ook geoefend met het dichtmaken van de rits van
onze jas. Het is, voor kinderen die dit nog moeilijk vinden, fijn om dit thuis ook te oefenen. De
oudere kinderen hebben al geoefend met veters strikken en de eerste strikdiploma’s zijn
uitgereikt tijdens de viering. Knap hoor!

Onze nieuwe letter is de h van haar. De kinderen mogen spullen meenemen met deze letter,
graag voorzien van naam.
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Vanaf afgelopen vrijdag gaan wij weer werken met Pluis de Logeermuis. Dit is een koffertje met
een knuffel en enkele meubeltjes die per toerbeurt met één kind op vrijdag mee naar huis gaat.
Pluis mag in het weekend blijven logeren en mag op maandagochtend weer mee terug naar
school. Het doel van Pluis is het oefenen van mondelinge taalvaardigheid en spreken in een
grotere groep.

Pluis wil tijdens het weekend uw kind graag beter leren kennen en samen met uw kind wat
spulletjes verzamelen om in de klas te laten zien.

Ook mag uw kind dit weekend lekker met Pluis en zijn koffertje spelen. Pluis mag meedoen met
wat uw kind dit weekend gaat beleven. Lekker kleuren, bouwen met blokken of mee naar
zwemles. We willen jullie wel vragen er op toe te zien dat uw kind rustig met Pluis en zijn
spulletjes omgaat zodat Pluis ook nog bij andere kinderen op bezoek kan. Een overzicht van Pluis
en zijn huis en hoe het ingepakt moet worden vindt u in het koffertje.

Samen mogen jullie in in de tas spullen en foto’s verzamelen waar uw kind iets bij kan vertellen.
Zo leren we elkaar in de stamgroep beter kennen. Denk aan een foto van de gezinsleden, de
slaapkamer, huisdieren maar ook mag uw kind het lievelingsspeelgoed of een accessoire van de
hobby in de tas stoppen.

PS. Pluis vindt het helemaal niet erg om af en toe in een waszakje in bad (de wasmachine)
te gaan ☺.
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Nieuws uit stamgroep 3-4-5
De afgelopen weken hebben we in beide stamgroepen gewerkt aan het knutselen van een mooie
boekenlegger. Iedereen heeft een boekenmonster, met een gekke neus, gemaakt. Deze
boekenlegger kan tussen ieder zijn eigen leesboek. Komt dat goed uit…. We krijgen namelijk
volgende week een kist met boeken van de bibliotheek. Nieuw leesvoer…dat lusten onze
boekenmonster vast wel!

Thema ons dorp Grathem:
Wij werken nog steeds aan het thema: ons dorp Grathem. Afgelopen donderdag zijn we weer aan
het werk gegaan met het circuit. De knapkoek was goed gelukt onder begeleiding van juf
Lonneke. Ook werd er een sjieke vastelaovundjswagen gebouwd, heeft een groepje zich gebogen
over die gekke Grathemse woordjes, heeft een groep een toneelstuk met verkleedkleding
opgevoerd over een gekke professor, werd er een kennismakingsganzenbord gespeeld en
hebben een aantal mensen een nieuw kapsel gekregen. Die verenigingen in het dorp kunnen op
deze manier wel nieuwe aanwas verwachten.
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Afgelopen woensdag was er dan eindelijk tijd voor die verrassing.We mochten met beide
stamgroepen op bezoek komen bij Schutterij St. Severinus Grathem.
We hadden vooraf vragen bedacht die door de schutterij werden beantwoord. Ook lieten ze ons
een aantal dingen zien in het clublokaal zodat het een en ander wat duidelijker werd. Daarna
werden we opgesplitst en mochten we muziek maken en (kindvriendelijk) schieten op de bölkes.
We hebben allebei de opdrachten mogen uitvoeren onder begeleiding van enkele leden van de
schutterij. We hebben een fantastische middag gehad en als het aan ons lag was de tijd
veeeeeeeel te kort!  Binnenkort zullen er ook flyers worden uitgereikt voor de drumband. Enkele
kinderen hadden hier wel oren naar. Leuk om te zien dat we op deze manier kunnen
samenwerken met de verenigingen in ons dorp Grathem.
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Naast het bezoekje aan de schutterij hadden we afgelopen week nog iets leuks op het
programma! We kregen namelijk bezoek van de Verkeers Planeet.
De pop Spacy komt van de verkeerde planeet en heeft namens zijn Minister President maar één
missie en opdracht: “hij moet met behulp van de kinderen op aarde zijn planeet in echte
verkeersplaneet veranderen, want op de verkeerde planeet zijn géén regels, verkeerslichten,
oversteekplaatsen, verkeersborden, rijbanen en ga zo maar door”.
Het was een leuke voorstelling waarbij we ook actief betrokken werden!

Lezen groep 3
De kinderen van groep 3 hebben tot nu toe de woorden: ik - loop -weg - bel - juf- ham- vet - vies -
ruik - doos - koek - kaas - meel geleerd. Aankomende week gaan we aan de slag met ei - zout -
pan. De week erna oefenen met: kom en vuur
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 n z e a u i
aa oo ee ie ei ou oe ui + o uu )). 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 en blijft erg belangrijk.
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Nieuws uit stamgroep 6-7-8
Vrijdag is het zover, de kinderen hebben een feestelijke opening van het kunstproject. Er is de
afgelopen weken hard gewerkt en iedereen mag trots zijn op zijn of haar ‘wildebeast’. De
opening voor de kinderen is vrijdag 14 oktober van 12.30 uur tot 13.30 uur. Wij zullen rond
14.00 uur terug zijn in Grathem, mogelijk zijn we iets later. Wij zoeken voor deze middag nog
ouders, verzorgers, opa’s, oma’s, enz. die mee willen fietsen. Aanmelden kan door een bericht te
sturen naar één van de juffen van de bovenbouw.
Verder zoeken wij nog ouders, etc. die op maandag 31 oktober de kunstwerken willen ophalen
bij Beijlshof, zodat iedereen dit dit wil zijn of haar kunstwerk nog thuis neer kan zetten.
Natuurlijk is de expositie zelf ook door familieleden te bewonderen, hierbij extra informatie:

Expositie Data:
Locatie: Hoeve Beijlshof (6093PK Heythuysen)
Openingstijden: van 15 t/m 30 oktober op
vrijdagen, zaterdagen en zondagen
van 13.00 uur -17.00 uur

● 19 kunstenaars maken kunst in en met de natuur
● Jeugdproject ‘Fantasiedieren
● Historische expositie ‘’Beijlshof en de graven van Horne’

Beijlshof Landart Manifestatie
Wij heten u van harte welkom op de Beijlshof Landart Manifestatie. 19 Kunstenaars en 85
leerlingen van basisscholen hebben kunst gemaakt in en met de natuur. De manifestatie is
geopend van  15 t/m 30 oktober. Er is een rondwandeling van meer dan 3 km. langs alle
kunstwerken en de historische expositie uitgezet. Na afloop kunt u op ons natuurterras genieten
van koffie, thee of fris met gebak
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Kinderraad
Afgelopen donderdag kwam de nieuwe kinderraad voor de eerste keer
samen. We hebben na een korte introductie hard nagedacht en
gebrainstormd over onze nieuwe speelplaats. Sommige stamgroepen
hadden in de kring al samen nagedacht over de invulling hiervan en een
ideeënbus gemaakt. Hier hebben we over gesproken en kwamen zo
samen tot een aantal belangrijke punten.

Dit waren onder andere:
- veiligheid
- natuur
- iedereen een leuke speelplaats
- buiten les en viering

Hierna mocht iedereen (in groepjes en individueel) d.m.v een post-it het
nieuwe schoolplein ‘inrichten’. Zie hier de kinderraad in actie!

Belangrijke data:

● 14 oktober                                Viering
● 19 oktober                                Ouderspreekuur CJG
● 21 oktober                                Viering
● 24 t/m 28 oktober                  Herfstvakantie
● 2 november                              Ouderspreekuur CJG
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