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Opschieten!! Cruiseschip 'De wereldreis' staat op het punt te vertrekken. Iedereen met 
een gouden briefkaart is een winnaar en mag mee op reis! 

Op woensdag 20 juli voeren de kinderen van unit 4 de musical 'Alles overboord' op. Alle 
kinderen zijn al druk aan het oefenen met spel, zang en dans! Voor dit optreden hebben 
we weer het mooie theater De Boodschap in 
Rijen geregeld. 

Voor de kinderen van unit 2 en 3 is er een 
voorstelling om 12.45 uur, daarvoor zoeken 
we ouders die al deze kinderen naar het thea-
ter kunnen brengen en na de musical ook 
weer terug naar school kunnen brengen. Ou-
ders die kunnen rijden mogen natuurlijk ook 
meegenieten van de musical. 

In de avond, om 20.00 uur, is de laatste uit-
voering voor alle ouders van de leerlingen 
van unit 4 en voor de leerlingen die vorig jaar 
bij ons in groep 8 zaten. 

Voor de kinderen van unit 1 is er een speciaal 
optreden op maandag 18 juli in onze gymzaal. 

Wilt u rijden voor unit 2 en 3? De inschrijflijsten hangen op de deur van de thuisgroep! 

Veel plezier bij 'Alles overboord'! 
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MUSICAL UNIT 4 

  

DOORDRAAIMIDDAG 

Op dinsdagmiddag 5 juli is de doordraaimiddag. De kinderen van groep 8 zullen die mid-
dag hun nieuwe school gaan bezoeken. De kinderen van groep 1 t/m 7 zullen die middag 
alvast een paar uurtjes kennismaken met hun nieuwe leerkracht en klasgenoten van 
volgend schooljaar. Ook zullen de kleuters die voor de eerste schooldag 4 jaar geworden 
zijn komen oefenen.   



Kinderen die het leuk vinden om mee te doen aan de First Lego League kunnen zich opgeven!  
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Aanwezigheid Ellen 

Vanwege de wisselende 

werkdagen van Ellen, com-

municeren wij de komende 

periode via de klinkerlink op 

welke dagen u Ellen kunt 

treffen op Klinkers. 

Week 27: hele week  

 

Week 28: 12, 13, 14, 15 juli 

 

 
 

OPENING KUNSTKARAVAAN 

Uitnodiging: 

Opening tentoonstelling KinderKunstKaravaan & lancering stichting Kunstkabaal 

Beste kinderen, ouders, samenwerkingspartners en andere betrokkenen. 

Wij nodigen u graag uit voor de feestelijke opening van de tentoonstelling van de KinderKunst-
Karavaan op zaterdag 2 juli om 15.00 uur in het Natuurmuseum Brabant. Na een kort officieel 
openingswoord zal Sander van Bussel van Tilburg Cowboys samen met kinderen van de Kinder-
KunstKaravaan een compositie laten horen op de ORGANTRONIC AC 220. Dit belooft heel wat 
kabaal en niet zonder reden. Want niet alleen de tentoonstelling wordt geopend maar ook 
wordt de stichting Kunstkabaal feestelijk gelanceerd.  

De KinderKunstKaravaan is de pilot van de KinderKunstAcademie, een initiatief dat in Tilburg 
buitenschools beeldend kunstonderwijs wil realiseren voor de jeugd. In 2015 zijn we met de 
KinderKunstKaravaan gestart en hebben we een jaar lang allerlei culturele instellingen in Til-
burg bezocht. De kinderen hebben met veel enthousiasme en plezier gewerkt en het resultaat 
hiervan wordt deze zomer getoond in het Natuurmuseum Brabant.  

De verdere ontwikkeling van de KinderKunstAcademie valt vanaf nu onder de stichting Kunst-
kabaal, evenals de KinderKunstKaravaan die voortaan ‘KunstKaravaan’ zal gaan heten. 

We willen de volgende instellingen bedanken voor hun gastvrijheid en prettige samenwerking: 
Natuurmuseum Brabant, Vincents Tekenlokaal, De Kennismakerij, het Textielmuseum, La Pou-
belle, museum De Pont en Fontys hogeschool voor de Kunsten Tilburg. 

U bent van harte welkom! 

Vriendelijke groet, 

Docenten en bestuur van Stichting Kunstkabaal. 

 

 

NK CRUYFF COURTS 6VS6 2016 

Werkdagen juf Inge 

In de correspondentie naar u 
over de formatie van volgend 
schooljaar is een foutje geslo-
pen. De werkdagen van juf 
Inge zullen volgend jaar 
maandag, dinsdag en donder-
dag zijn. 

 

Zaterdag 18 juni hadden we het NK Cruyff Courts 6vs6. We verzamelden op school met 
ons team Meagan, Merel, Isa, Kaya, Janne, Eleele, Lynn, Silke en ik. We gingen met z'n 
allen met de bus naar Eindhoven. Alle papa's, mama's en broertjes gingen met ons mee. 
Toen we in Eindhoven waren was de opening. Met muziek deden we een warming-up en 
daarna begonnen de wedstrijden. We hadden er zin in! Het ging hartstikke goed en we 
hadden het heel gezellig samen. We hebben zelfs 2 wedstrijden gewonnen. We werden 
flink aangemoedigd door familie en leerkrachten. Er waren ook allerlei activiteiten als we 
niet hoefden te spelen zoals klimmen, van een opblaaskussen springen, hockeyen, 
enz.  Zelfs toen het regende hadden we het leuk en picknickten en voetbalden we in de 
parkeergarage. Vol spanning stonden we bij de prijsuitreiking. Jeeeeeeeh!! We hadden de 

Respect Award alweer gewonnen! We mochten op het podium en waren dolblij. Daarna was 
het feest in de bus naar huis. Bedankt voor alle mensen die ons kwamen aanmoedigen en 
natuurlijk onze coaches Appie en Arjan! Het was een topdag!                                                  
         Door Anna 



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 
 

01-07 Jasper van Oort, Aventurijn 

02-07 Tim Smulders, Smaragd 

03-07 Cato Boomaars, Agaat 

03-07 Anna Moors, Topaas 

03-07 Hayden Oomen, Robijn 

05-07 Meike v Amelsfort, Agaat 

05-07 Zebulon de Wijs, Zilveroog 

06-07 Kris de Lauré, Jade 

07-07 Luke Bloemsma, Topaas 

07-07 Jayden v ‘t Hof, Aquamarijn 

07-07 Daantje Lemmers, Saffier 

07-07 Kaj vd Lisdonk, Tijgeroog 

07-07 Jennifer vd Pol, Jade 

08-07 Caitlyn Tolboom, Aquama-

rijn 

09-07 Jimmy Hendriks, Valkenoog 

12-07 Tijn Bressers, Tijgeroog 

12-07 Sasa Dukic, Zonnesteen 

12-07 Floris Oostdam, Aventurijn 

14-07 Aliya Basal, Tijgeroog 

14-07 Maurtis v Dun, Agaat 

 

We zijn 13, 14 en 15 juni op kamp geweest. We zouden eerst met de fiets gaan, maar door het 
slechte weer zijn we toch met de auto gegaan. We hadden een gebouw met allemaal aparte 
kamers van 4 tot 6 kinderen. Je mocht zelf bepalen met wie je op een kamer lag. Jongens en 
Meisjes moesten wel apart van elkaar slapen.  

De meeste kinderen gingen al meteen in de zwemvijver 
zwemmen. Iedereen had het heel gezellig, want er waren 
veel dingen waar je mee kon spelen in het water. Alleen kon 
het niet zo heel lang omdat het daarna ging regenen. Aan 
het eind van de avond gingen we een spooktocht doen die 
door de ouders was georganiseerd. Het was super eng en 
spannend. Dat hadden ze echt heel goed gedaan. We had-
den de volgende dag een sportdag die was georganiseerd 
door Pim. Je had verschillende onderdelen die je met je 
groepje moest doen. Het waren allemaal echt hele leuke 
spellen en iedereen kon wel iets doen.  

 

Toen hadden we in de middag een vossenjacht in 
het bos. De vossen waren leraren en leraressen van 
deze school. De meeste herkende je wel maar som-
mige ook niet. Ze hadden allemaal een kostuum 
aan en dan moest je raden hoe ze eruit zagen. Het 
zag er allemaal heel leuk uit want ze hadden bij-
voorbeeld een hippie pak of een apenpak aan. Aan 
het einde van de dag hadden we de bonte avond!.  

 

Dat was heel leuk en grappig want iedereen had een hele goede act bedacht. Sommige had-
den een dansje bedacht en sommige zongen een liedje. Er werd ook een begeleider in de spot-
lights gezet dat was Appie. Dat deden ze omdat het zijn laatste keer was dat hij mee op kamp 
ging. Hij moest een meisjesachtig dansje doen. Dat was heel grappig omdat hij er ook uit zag 
als een meisje . De laatste dag gingen we naar het Reeshof zwembad. Het was echt GEWEL-
DIG!                                                                                                                                    Door Donna. 

 

KAMP UNIT 4 

Wij danken de ouders die de spooktocht hebben mogelijk gemaakt.  
En dank aan Tineke Bogers voor de versnapering tijdens dit nachtelijk 

avontuur. 


