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Beste ouder(s)/verzorger(s),

De feestmaand december naderd in sneltreinvaart. Een maand die volop in het teken staat van
samenzijn en vieren. Zo ook bij ons op school, binnen als buiten de stamgroepen.
Naast sinterklaas en surprises zal er ook extra aandacht geschonken worden aan de vieringen
van Kerstmis en Nieuwjaar. Kortom vieren, betekenisvolle momenten in het schoolleven.

We hopen van harte dat we nog vele bijzondere momenten met u mogen vieren.

Met vriendelijke groet.
Team De Klink

Eindtoets wordt doorstroomtoets
Waarschijnlijk heeft u al vernomen dat rond de eindtoets iets zal veranderen. De huidige
eindtoets in het basisonderwijs wordt in 2024 'een doorstroomtoets', die wordt gehouden
nadat de basisschool de leerlingen een voorlopig schooladvies heeft gegeven. De
doorstroomtoets kan leiden tot een hoger definitief schooladvies.

Ook komt er één aanmeldmoment voor de middelbare school: de week voor 1 april. De
doorstroomtoets zal ruim daarvoor worden gehouden, in februari. Nu is de aanmelding nog
voor de eindtoets, die daardoor als 'mosterd na de maaltijd' wordt ervaren.
Dit moet leiden tot meer kansengelijkheid bij de overgang van het basis- naar het voortgezet
onderwijs.

Het idee is dat leerlingen die van hun basisschool een te lage beoordeling krijgen, via de toets
alsnog naar een hoger schooltype kunnen. Doordat aanmelding voor de middelbare school pas
na de doorstroomtoets ligt, kunnen leerlingen ook niet geweigerd worden wegens een te late
aanmelding. Dat de veranderingen in 2024 worden ingevoerd, betekent dat de leerlingen die nu
in groep 6 zitten er als eersten mee te maken krijgen. Voor huidige groepen 7 en 8 verandert er
niets.

De eindtoets wordt nu afgenomen tussen 15 april en 15 mei. Dat wordt dus vroeger,
waarschijnlijk in februari. In een verder verleden was dat ook al zo, maar dat werd veranderd
omdat de ervaring was dat op veel scholen na de toets in februari nauwelijks nog serieus
onderwijs werd gegeven.

Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) erkent dat er meer nodig is om de
kansengelijkheid te bevorderen. De PvdA en GroenLinks dringen aan op een driejarige
brugklas, zoals de Onderwijsraad heeft geadviseerd. Het ministerie van Onderwijs is nog bezig
dat advies te bestuderen. Het Cito blijft namens de overheid de toets maken, die nu dus
doorstroomtoets gaat heten. Daarnaast mogen private partijen toetsen aanbieden. Het College
voor Toetsen en Examens ziet toe op de kwaliteit van die toetsen.
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De PO-raad, de koepelorganisatie van het basisonderwijs, is positief over de veranderingen.
"Wij spraken ons al veelvuldig uit als voorstander van groot onderhoud om te komen tot een
kansrijk onderwijsstelsel. Latere selectie en meer flexibiliteit: dat is nodig", zegt de PO-raad in
een reactie.

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

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

Wij hopen op uw medewerking!

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.
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Nieuws uit stamgroep 0-1-2
Op donderdag 10 november was het eindelijk zo ver, Stamgroep 0-1-2 mocht het kabouterpad
gaan bewandelen bij het Natuur- en Milieucentrum Weert. Bij aankomst kregen we een korte
uitleg en toen zijn we aan de slag gegaan. Ieder groepje kreeg een tas mee met benodigdheden.
We gingen op zoek naar kabouters welke ons de weg wezen en gelukkig
kwamen we de eerste al gauw tegen. Tijdens het wandelen door de mooie
natuur rond de Ijzeren Man kwamen we ook grotere kabouters tegen welke
een boodschap of opdracht in petto hadden voor ons. De inhoud van de tas
was soms nodig om een onderzoek of opdracht uit te voeren. Denk
bijvoorbeeld aan het bekijken van de sporen onder een paddenstoel met een
spiegel of het onderzoeken van de bodemdiertjes met behulp van een potje
en lepel. Kortom: een hele leerzame en gezellige ochtend in de buitenlucht
waar we alle betrokkenen heel hartelijk voor willen bedanken!

De foto’s worden op ouderportaal geplaatst in het fotoalbum.

Mochten jullie interesse hebben in het kabouterpad, snu�epad, of andere
(educatieve) wandeling bij het NMC Weert, neem dan eens een kijkje op de site:
https://www.nmcweert.nl/nieuws/snu�epad/

De afgelopen week stond in het teken van het nieuwe thema: Sint. Tijdens dit thema zijn de
hoeken waarin we werken omgebouwd tot ware ‘kamers uit het pietenhuis’ en gaan we aan de
slag met activiteiten als het inpakken van pakjes, rijmen van woorden, echte Sint puzzels
maken en ga zo nog maar even door.

Nieuws uit stamgroep 3-4-5
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- reus- nacht - schoen geleerd.
Ook gaan we nog aan de slag met ng/nk (pink -ring). Alle klanken zijn dan aangeboden. Tot aan
de kerstvakantie staat in het teken van herhaling. We zullen de aangeboden klanken veel
herhaling door middel van flitsen en door het lezen van teksten. Aan jullie ouders de vraag om
thuis ook dagelijks te oefenen (flitsen). Ook samen lezen en voorlezen is en blijft erg belangrijk.

Tafels oefenen groep 5
Onze nieuwe rekenmethode gaat in een sneltreinvaart door de tafels heen, maar er zijn nog
steeds kinderen die de tafels van vorig schooljaar, in groep 4, niet behaald hebben. Blijven
oefenen, want anders frustreert dit bij het rekenen! Graag thuis de tafels van 1 t/m 10
oefenen.

Op woensdag 23 november zal er geen gymles plaatsvinden voor beide
stamgroepen 3-4-5.
In plaats daarvan gaan we de hele middag aan de slag met workshops.
Harmonie Sint Agatha en de drumband St. Severinus komen een middag
muziekonderwijs verzorgen binnen ons thema ´Kunst´.
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We zijn volop aan de slag met activiteiten rondom ons thema Kunst. Denk aan: zingen - dansen-
tekenen - knutselen enzovoorts. Iedere maandag werken we in een circuitvorm aan het maken
van kunst zodat jullie straks ook kunstwerken te bewonderen hebben tijdens onze
tentoonstelling op vrijdag 16 december. Ook oefenen we voor de viering. Vrijdag 25 november
zijn beide stamgroepen 3-4-5 aan de beurt bij de viering. Komt dat zien!

Oproep: bezoek aan Bronsgieterij Custers
Dit thema zullen wij een bezoekje brengen aan bronsgieterij Custers.  En wel op dinsdag 13
december (de stamgroep van juf Veerle) en op dinsdag 20 december (de stamgroep van juf
Marlies).  Astrid en Rob hebben ons uitgenodigd om te komen
kijken naar het gietproces. Fem en Roos zullen helpen bij de
rondleiding door de bronsgieterij.
**Beide stamgroepen zijn op zoek naar ouders die met ons mee
willen gaan en ook in de gelegenheid zijn om met ons heen en
terug te rijden.

We willen om 12.30 uur verzamelen en vertrekken en zullen
naar verwachting rond 13.30 uur weer terug zijn.
Ouders die bereid zijn om mee te gaan mogen zich melden bij de
stamgroepleider van hun kind. Graag er even bij vermelden hoeveel kinderen er in de auto
passen.
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Nieuws uit stamgroep 6-7-8
In de bovenbouw zijn wij nu 2 weken bezig met het thema kunst. We hebben diverse gedichten
voorbij horen, en zien komen en kunstwerken bekeken.  We hebben gesproken over wanneer
iets kunst kan zijn en ontdekt dat iedereen zijn of haar eigen smaak en mening kan hebben. Je
hoeft het niet met elkaar eens te zijn.

Ook zijn we aan de slag gegaan met ons eigen kunstwerk. De balie die midden in onze hal staat
gaan we samen omtoveren tot een abstract kunstwerk: de blob! We hebben hiervoor een
schets gemaakt en een miniatuur ontworpen. Samen gaan we hiermee verder! We hopen er
iets gaafs van te maken, loop gerust eens binnen om te kijken hoe het er al uit ziet.
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Reminder:
Denkt iedereen er aan dat de surprises en de gedichten op maandag 28
november mee naar school moeten? We kunnen deze dan tm woensdag
bewonderen en raden van wie/voor wie ze zullen zijn. We verheugen ons er al
op!

Jeugdcarnaval Grathem:
De kinderen van groep 8 krijgen namens de Foekepotters een briefje mee naar huis. Ze  kunnen
opgeven of ze eventueel prins of prinses zouden willen  worden en of ze bij de raad van elf
zouden willen. Uiteraard met toestemming van ouder(s)/verzorger(s). De opgavebriefjes
moeten donderdag 24 november terug zijn op school.

Verkeersles
Hallo allemaal
Wij hebben een soort  verkeersles (straatpraat show)
gehad/toneel. Er kwamen twee vrouwen, een
presentator en een politie en die deden een soort
toneelstuk over verkeer. Het was grappig  en leerzaam,
want wij hebben veel geleerd over veiligheid rondom de
school en veiligheid op de weg naar huis.
Op het einde deden wij een quiz en Pim had
de quiz gewonnen.
Van Saar, Vera en Tygo

Sinterklaasviering De Klink
De kinderen van de onderbouw en middenbouw zullen samen met
hun stamgroepleiders op maandag 5 december Sinterklaas vieren.
In de ochtend zullen de stamgroepen werken in een circuit. Om
beurten zal er ook een stamgroep op bezoek gaan bij Sinterklaas.

● Kinderen die het leuk vinden mogen dan ook een tekening of
knutselwerkje overhandigen aan de Sint. De
stamgroepleiders zullen samen met de kinderen kijken wie
er wilt optreden voor de Sint.

● Als kinderen een sint- of pietenpakje aan willen trekken dan mag dat.
● We willen vragen aan de kinderen van stamgroep 3-4-5 om hun gymschoenen mee te

nemen voor de pietengym! De kinderen van stamgroep 0-1-2 hebben deze al op school
liggen.

De kinderen krijgen tijdens deze viering ranja/water en een speculaasje. Als er kinderen zijn
die dit niet mogen hebben dan horen wij (de stamgroepleiders) dit graag. Dan zoeken we samen
naar een alternatief.
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De kinderen en stamgroepleiders van de bovenbouw hebben op
woensdag 30 november surprise. Zij zullen in de eigen stamgroep de
surprises aan elkaar geven door middel van een gezellig spel. Vanaf
maandag 28 november zijn de surprises te bewonderen in school.
Kom gerust eens kijken. We kijken uit naar al jullie mooie creaties!

Belangrijk:
Op maandag 5 december hoeft niemand fruit mee te nemen naar school. Alle
kinderen (van groep 0 t/m groep 8) krijgen een appel gesponsord door
Fruitbedrijf Houben. Wel neemt iedereen eigen lunchpakketje mee voor tussen
de middag.

Belangrijke data:

● 25 november                   Viering

● 30 november                   Ouderspreekuur CJG  / Surprises bovenbouw

● 2 december                     Viering

● 5 december Sinterklaasviering onderbouw & middenbouw

● 6 december                     Studiedag (kinderen vrij)
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