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OP DE KALENDER 

11 april: themaouderavond lentekriebels. 
Inloop: 19.30 uur. Start: 20:00 uur.  

15 april: Klinkerlink nr. 16 

Op donderdag 24 maart hebben we met alle kinderen uit de units heerlijk op school 

ontbeten. Deze traditie is al jaren een groot succes. De kinderen maken voor elkaar 

hapjes die we vervolgens samen (met hulp van heel veel ouders) met elkaar opeten 

in de klas. Na het ontbijt hebben we ook aandacht besteed aan het paasverhaal. Dit 

gebeurde in iedere unit op een passende wijze. Vervolgens zijn we naar buiten ge-

gaan voor de speurtocht. Een speurtocht vol leuke opdrachten, dat was een dave-

rend succes.  

 

In de middag hebben alle kinderen van Klinkers, jong en oud, door de hele school 

diverse workshops gevolgd. Het was erg gezellig en er was veel betrokkenheid. Het 

was mooi om de zorgzaamheid van oudere kinderen over de jongere kinderen te 

zien. Op onze Facebook pagina vindt u het complete album van Pasen 2016.  

 

Complimenten voor de werkgroep en de hulp van alle ouders die zich hebben inge-

schreven, zonder jullie was deze activiteit niet zo’n succes geworden.   
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 PAASONTBIJT 



Reminder:  Op maandag 11 april wordt de themaouderavond over lentekriebels gehouden.  
Hier heeft u zich al voor kunnen aanmelden, mocht u dit nog niet gedaan hebben stuur dan een e-mail 

naar freddy.gerritsen@xpectprimair.nl  

OPROEP LUSTRUM 
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Tijdens het lustrum willen we op woensdag 13 juli door de gehele school workshops verzorgen 

voor de kinderen. Namens de lustrumwerkgroep zijn we op zoek naar ouders die een bijzondere 

en/of niet-alledaagse workshop zouden willen geven.  Heeft u een interessante hobby of een 

bijzonder talent of beoefent u een bepaalde sport en vindt u het leuk om dit in een workshop 

aan te bieden aan de kinderen op Klinkers dan horen we graag van u! Ook als u mensen kent die 

niet direct als ouders bij school betrokken zijn maar dit wel zouden willen doen, dan horen we 

dat ook graag.  

Het gaat om een workshop van minstens 45 minuten voor een groep kinderen. Dat kan een ge-

mengde groep zijn (unit 1 t/m4) of voor een specifieke leefijdsgroep. Vindt u het leuk om een 

actieve bijdrage te leveren aan ons 10 jarig bestaan? Dan kunt u uw idee doorsturen of aangeven 

bij Jos Montulet. Email: jos.montulet@xpectprimair.nl 

 

Aanwezigheid Ellen 

Vanwege de wisselende werkda-

gen van Ellen, communiceren wij 

de komende periode via de klin-

kerlink op welke dagen u Ellen 

kunt treffen op Klinkers. 

Week 14:  
5, 6 (ochtend), 7 en 8 april 
 
Week 15:  
11, 13 (ochtend), 14 en 15 april 
 

 

 

 

 

LUSTRUM 
De lustrumwerkgroep heeft al een aantal keer met elkaar gesproken over de invulling van het 
lustrum. Het lustrum vindt plaats op woensdag 13, donderdag 14 en vrijdag 15 juli 2016. We 
zorgen dan voor een feestelijke week om ons tienjarig bestaan te vieren. Iets om heel erg trots 
op te zijn. Naast de ballonnen, slingers en muziek hebben we een feestelijke programma be-
dacht. Om u alvast een idee te geven volgt hier een beknopt overzicht. 

Woensdag 13 juli staat in het teken van de opening van 
de lustrumweek, die dag zijn er diverse workshops waar 
kinderen zich voor kunnen inschrijven. Op donderdag 14 
juli gaan we op schoolreisje. Vrijdag 15 juli staat in het 
teken van buitenspelen. Kinderen mogen dan allerlei 
materialen meenemen om gezellig buiten te spelen en er 
komt een DJ om de feestweek gezellig af te sluiten.  

Binnenkort zult u meer informatie ontvangen over de 
opzet van deze week.  

TERUGKOPPELING KOFFIEOCHTEND 

Op donderdagochtend 31 maart hebben Ellen en Jos met vijf ouders gesproken over de school 

en de huidige ontwikkelingen op school. Het was een fijn gesprek waarin we elkaar beter heb-

ben leren kennen.  

Zo is er een idee geopperd om u inhoudelijker te informeren over de kernconcepten. Met name 

meer informatie over de inhoud, de doelen en de thema’s die dan centraal staan. Op deze ma-

nier kunt u er thuis gericht naar vragen, of verder mee aan de slag. Bijvoorbeeld wanneer u naar 

de bibliotheek gaat om boeken over het kernconcept te halen. Tijdens de studiemiddagen wor-

den de kernconcepten met het team voorbereid. We gaan het komende kernconcept de globale 

planning met inhouden ook naar u sturen, we horen graag of en hoe dit bevalt.  

Voor de volgende koffieochtend willen we ouders specifieker gaan uitnodigen voor bepaalde 

thematieken. De eerstvolgende koffieochtend willen we laten gaan over het portfolio. Heeft u 

ook een idee voor een thema of iets wat u zou willen bespreken, geef dat dan aan bij Ellen of 

Jos. De uitnodiging voor de volgende koffieochtend volgt zo snel mogelijk.  

mailto:jos.montulet@xpectprimair.nl


Adresgegevens: 

Woerdenstraat 60 

5036 BL Tilburg 

013– 5718240 

www.bsklinkers.nl 

 

 

 

bs.klinkers@xpectprimair.nl 

www.twitter.com/bsklinkers 

www.facebook.com/
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De feestneuzen 
 

01-04 Sil, Aquamarijn 

02-04 Mirte, Saffier 

03-04 Daniël, Zilveroog 

03-04 Merel, Topaas 

05-04 Anna, Saffier 

05-04 Sven, Aventurijn 

05-04 Victor, Topaas 

06-04 Finn, Flint 

06-04 Sky, Aquamarijn 

06-04 Omar, Toermalijn 

06-04 Hester, Aventurijn 

07-04 Rabiya, Flint 

07-04 Aaron, Toermalijn 

07-04 Nova, Valkenoog 

09-04 Cecile, Valkenoog 

09-04 Isis, Maansteen 

09-04 Mats, Robijn 

09-04 Isa, Saffier 

10-04 Teddie, Aventurijn 

12-04 Brandon, Jade 

12-04 Anne, Topaas 

13-04 Yahya, Flint 

13-04 Stella, Agaat 

14-04 Finn, Smaragd 

 

 

 

 

Afgelopen februari hebben de kinderen van de werkgroep het ontwerp opgestuurd naar de Johan 
Cruyff Foundation. In de tussentijd hebben ze samen met een architect gekeken naar ons voorstel. 
Ze hebben het ontwerp van de kinderen getoetst op veiligheid, haalbaarheid en speelwaarde.  
 
Op de eerste plaats heel veel complimenten voor de kinderen van deze werkgroep, want ons voor-
stel is in één keer goedgekeurd! Inmiddels heeft Ellen een handtekening gezet onder de definitieve 
tekening en zijn de contacten gelegd met de partners voor de uitvoering van ons schoolplein.  
 
In de bijlage vindt u het definitieve ontwerp van ons nieuwe schoolplein. Dit ontwerp hangt inmid-
dels ook in iedere thuisgroep om te bewonderen. De oplevering van het schoolplein volgt z.s.m.  
Om er een echt schoolplein van te maken waar goed gespeeld en bewogen kan worden, zullen de 
fietsbeugels worden verplaatst. Binnenkort komt daar een hoveniersbedrijf voor om deze naar de 
voorzijde van de school te plaatsen.  
 
Daarna kan er worden gestart met het aanbrengen van de coatings, hopelijk kunnen we snel ge-
nieten van het nieuwe schoolplein. Omdat het huidige plein onvoldoende uitdaging biedt, hebben 
we besloten om het plein z.s.m. op te leveren en niet te wachten tot juni/juli van dit schooljaar.  
 
Op een bijzondere wijze zullen we aandacht besteden aan de officiële opening. 
Wordt vervolgd..  
 
 

SCHOOLPLEIN14 

De kinderen die in de werkgroep zitten voor het nieuwe schoolplein. Van links naar rechts, staand: 
Stella (unit 2), Elke (unit 3), Zara (unit 2), Lana (unit 2), Janne (unit 4), Lotte (unit 4), Dinant (unit 4). 
Zittend: Jimmi (unit 2), Luc (unit 3), Rick (unit 3) en Mirre (unit 2). 

Vergeet u niet de brief van Harriët te lezen? Die is te vinden in de bijlage.  


