
Maandagbrief
Nr: 4 / Datum: 7 -11- 2022

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Na een welverdiende herfstvakantie zijn we afgelopen week begonnen aan een betekenisvolle en
feestelijke periode. Een periode die we samen met u willen vieren.

Naast dat vieringen vaak feestelijk zijn wordt er met vieren meer bedoeld. Het samen beleven
van lief en leed, beleven dat je bij elkaar hoort.  Een werkelijke ontmoeting van mensen die een
band hebben met elkaar en dan vooral ontmoeten als ont-moeting.

In onze school is een viering een vanzelfsprekend gevolg van gebeurtenissen die eraan vooraf
gingen. Naast het samen spreken, samen spelen en samen werken neemt het samen vieren een
belangrijke plaats in. In gesprekken met oud-leerlingen gaat het al gauw over de vieringen, vaak
een beleving en ervaring die iedereen bij blijft. Een waardevolle herinnering.
Kortom vieren, betekenisvolle momenten in het schoolleven.

We hopen dan ook van harte dat we nog veel bijzondere momenten met u mogen vieren.

Een oproep vanuit Spolt.
In veel sectoren is er krapte op de arbeidsmarkt en is het moeilijk om personeel te vinden. Zo
ook helaas in het onderwijs. Op veel scholen is dit schooljaar nog niet alle formatie ingevuld. De
verwachting is dat ook wij als Spolt-Scholen steeds moeilijker vacatures kunnen gaan invullen.
Invalleerkrachten vinden is hierbij eveneens een groot probleem.

Daarom bij deze oproep aan alle ouders om eens in jullie eigen netwerk te kijken of daar nog
leerkrachten zijn die misschien op een van onze Spolt-scholen zouden willen werken als
leerkracht of invalleerkracht. We maken graag met hen kennis.
Voor meer informatie kunt u zich richten aan Ivo Thijssen. i.thijssen@spolt.nl

Alvast bedankt voor jullie medewerking.

Met vriendelijke groet.
Team De Klink
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Herinrichting speelplaats De Klink
De werkgroep Educatief Partnerschap zal zich dit schooljaar
o.a. met de herinrichting van de speelplaats bezighouden.

Op dinsdagavond 8 november is er van 19.45 tot 21.30 uur
een brainstormavond georganiseerd. Iedereen met frisse
ideeën of een creatieve geest is welkom. Inschrijven is niet
nodig.

Voor meer informatie mail naar:
educatiefpartnerschap@de-klink.nl

Kriebelmoeders of vaders  gevraagd
Om ons kriebelteam te versterken zijn we nog op zoek naar
een aantal vrijwilligers die ons willen meehelpen.
Voor meer informatie kunt u zich richten aan
Kristel Daemen, kristel.daemen@gmail.com of Sylvia Mandungu, s.mandungu@spolt.nl.

Centrum Jeugd en Gezin
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.

Tevens zal een 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 over opvoeding, opgroeien of over het Centrum voor jeugd en gezin zelf 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. Buiten het inloopspreekuur is er altijd nog de mogelijkheid in
overleg een afspraak te plannen op een ander tijdstip of op een andere locatie. Mocht u vragen
hebben over alle mogelijkheden, willen wij hier graag wat meer informatie over geven.

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

De gezinsmedewerkers zijn iedere woensdag in de even weken van 9.00 - 10.00
uur op school aanwezig.
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Verkeerssituatie op het Nassauplein
Iedere ochtend en middag is het druk op het Nassauplein. Kinderen komen en gaan te voet of
met de fiets, of worden met de auto gebracht en gehaald. Dit leidt soms tot ingewikkelde
situaties. Wij willen u wijzen op het volgende om de situatie voor de kinderen zo veilig mogelijk te
maken:

● Veiligheidshesjes zijn niet verplicht, maar uw kind is zichtbaar in het donker.
● Het voeren van verlichting op de fiets is wel verplicht als uw kind op de openbare weg

fietst.
● Het Nassauplein is eenrichtingsverkeer, voor alle bestuurders
● De Kiss and Ridestrook voor de school is er voor snel afzetten van uw kind. De chauffeur

van de auto stapt dan ook niet uit!
● Als u als chauffeur uit wilt stappen parkeert u uw auto in een van de parkeervakken.

Wij hopen op uw medewerking!

Livestream viering
In de periode van Corona was het voor ouders niet mogelijk om de viering van hun kind(eren) bij
te wonen. Om het voor alle ouders mogelijk te maken om de viering van hun kind(eren) te kunnen
zien, zijn wij toen gestart met het streamen van de vieringen.
We merkten dat niet alleen de ouders met de kinderen keken, maar ook opa's, oma's, ooms en
tantes.

Nu de beperkingen van Corona voorbij zijn en alle ouders weer de school in mogen, hebben we
het livestreamen met elkaar geëvalueerd. We hebben hierin ook de reacties van de ouders
meegenomen. We hebben besloten dat de mogelijkheid van het thuis meekijken naar de viering
mogelijk blijft. Alleen organiseren we de livestream op een andere manier.

Vanaf dit schooljaar kan iedereen via de link de viering via de livestream meekijken. Dit kan via
de link die jullie ontvangen hebben. Ook blijft het mogelijk om de livestream via de link terug te
kijken met de kinderen. Echter het kan gebeuren dat de livestream
niet werkt, omdat er geen verbinding gemaakt kan worden. Dit
betekent dat de viering niet live gekeken kan worden, maar dat je ook
niet terug kunt kijken.

De livestream wordt verzorgd voor en door de kinderen van De Klink.
Een aantal kinderen in de bovenbouw wordt geleerd hoe ze de
livestream moeten verzorgen. Komt het voor dat de link het een keer
niet doet, dan hopen we dat u begrijpt dat de stream gemaakt wordt
door deze kinderen die nog aan het leren zijn hoe alles werkt in
medialand.

Wij hopen alle kinderen, ouders, opa's, oma's, ooms, tantes en
andere betrokkenen veel kijkplezier.
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Nieuws uit stamgroep 0-1-2
De laatste weken voor de herfstvakantie hadden we het thema ‘kapper’. Natuurlijk kon een
bezoekje aan een echte kapsalon hierbij niet ontbreken. Op woensdag 12 oktober was het zo ver
en gingen we samen naar Kapsalon Zentjens in Grathem. Hier kregen we een rondleiding en de
mogelijkheid tot het
stellen van de vragen
welke de kinderen
hadden bedacht. Wij
bedanken Kapsalon
Zentjens voor deze leuke
middag en het lenen van
de vele spullen voor onze
themahoek!

Afgelopen week en deze
week staat de herfst in
onze klas centraal.
Wouter Kabouter woont
in onze klas en we helpen
hem met het halen van
zijn kabouterexamen. We hebben geleerd over de verschillende seizoenen, over de
wind, de verschillende herfstvruchten en wat dieren doen in de herfst en winter.
Ook hebben we telspelletjes met noten gespeeld waarbij we hebben geoefend om
de stippen op de dobbelsteen niet te tellen maar om meteen te weten hoeveel het
er zijn. Ook hebben we geoefend met tellen hoeveel woorden je in een zin hoort.

Na de herfstvakantie zijn we aan de slag gegaan met onze nieuwe letter: de b van
boom. De kinderen mogen spullen meenemen met deze letter, graag voorzien van
naam. Vanaf 14 november werken we over de s van sint.

A.s donderdag 10 november mogen wij naar het Natuur en Milieucentrum in
Weert om deel te nemen aan het kabouterpad. Gelieve deze dag te denken aan
passend schoeisel i.v.m eventuele natte paden en zand.

Oproepjes:
Wij zijn op zoek naar iemand die het leuk zou vinden om voor ons
roetveegpietjes te knutselen van peg dolls. Ben of ken je iemand die ons
hiermee zou willen helpen dan zouden we daar erg blij mee zijn.

Wie o wie heeft nog (jongens) ondergoed en/of broeken liggen welke van
school geleend zijn of heeft dit thuis over? We zouden erg geholpen zijn
zodat onze reservekleding bak weer aangevuld wordt.
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Nieuws uit stamgroep 3-4-5

Sint
Lieve ouders,

Er zijn kinderen die het ´geheim´ al kennen,
en er zijn kinderen die er nog aan moeten wennen.

In stamgroep 3-4-5 heb je alles door elkaar,
wat is nou waar?

Is de sint écht of een illusie?
wij willen geen drama, geen verdriet, geen ruzie.

Dus: heb je ´HET´ thuis verteld?
Leg even uit dat dat niet het enige is wat telt.

Er zijn kinderen die nog geloven.
En er zijn kinderen die moeten beloven:

´Ik ken het verhaal, maar dát vertel ik zeker niet aan jullie allemaal ´

Dank
Namens Sint & Piet

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 - ei zout - kom - vuur- ijs - au geleerd. Aankomende week gaan we
aan de slag met reis - nacht.
Dan zijn ook alle klanken aangeboden en gaan we veel herhalen!
We oefenen met het snel opzeggen van de klanken, het zingend lezen van woorden en verhalen.
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.

Klokkijken
We merken dat de kinderen van groep 4 en 5 momenteel erg veel moeite hebben met het
klokkijken. Er wordt verwacht dat de kinderen de klok kennen met de hele uren, de halve uren en
de kwartieren. Zowel analoog als digitaal! We oefenen dit op school, maar dit is niet voldoende.
We willen jullie als ouders vragen om dit thuis ook te oefenen!
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Thema Kunst
Vandaag hebben we kennis gemaakt met ons nieuwe thema: Kunst. De juffen hielden een
toneelstukje over ´Wat is nu kunst?´. Vervolgens mochten de kinderen aan de slag met ´vrij
exploreren´.  We zullen een atelier in onze klas krijgen. Ook gaan we tijdens ons circuit aan de
slag met verschillende technieken die met kunst te maken hebben. We willen ons thema graag
afsluiten met een tentoonstelling.
De tentoonstelling zal plaatsvinden op vrijdag 16 december in de middag. Er staat dan namelijk
geen viering op het podium ingepland.

Oproep: modetijdschriften
Voor ons nieuwe thema, Kunst, zijn we op zoek naar tijdschriften van
voornamelijk modebladen waar we uit kunnen knippen. We zoeken
tijdschriften waar de kinderen gezichten, kapsels, kleding uit kunnen
knippen. Denk hierbij aan mode tijdschriften zoals bijvoorbeeld de LINDA of
Vogue. Zou u deze mee willen geven aan uw zoon/dochter?

Nieuws uit stamgroep 6-7-8
De kudde is weer thuis
Op de laatste zondag van de herfstvakantie is de kudde wildebeesten terug naar Grathem
gekomen. De kudde heeft drie zonnige weken staan pronken op de land art expositie op Beijlshof.
Alle beesten zijn heelhuids teruggekomen na de migratie door het Limburgs Landschap. Wij
willen bij deze nogmaals iedereen bedanken die mee heeft geholpen om dit project mogelijk te
aken; alle helpende handen, fietsende benen en alle chauffeurs voor vervoer van kinderen en
vee!
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Start thema kunst

We hebben vorige week al een voorzichtige start gemaakt, zoals u misschien al gezien heeft
boven de deuren van onze klassen. We hebben in 10 minuten tijd allemaal een berglandschap
getekend. In de komende periode gaan we zoveel mogelijk aspecten van kunst beleven. We gaan
aan de slag met: Tekenkunst, Beeldhouwkunst, Kookkunst, Dans en Drama.

Vandaag bekeken we kunst en lieten onze emoties bij het werken de vrije loop. Komt u ook eens
kijken op de ramen van onze klassen?

Op 23 november maken we kennis met de muziek van de harmonie, het slagwerk en het
marcheren van de drumband. Dit doen we schoolbreed en sluiten we af met een optreden.
Daarover later meer.
En in het groepswerkstuk gaan we de balie in de school omtoveren tot een hele grote blob. Loop
eens binnen om de kunstwerken en de vorderingen van de blob te volgen.

Belangrijke data:

● 11 november                            Viering

● 16 november                            Ouderspreekuur CJG

● 18 november                            Viering

● 23 november Muziek schoolbreed ( met openbare afsluiting)
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