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OP DE KALENDER 

 

2 oktober: afsluiting kernconcept 
communicatie. De kinderen van 
unit 3 sluiten dan af op Klinkers.  

5 oktober: Xpect Event en de dag 
van de leraar. Alle leerlingen vrij.  

7 oktober: start KC evenwicht en 
kringloop en Kinderboekenweek. 

8 oktober: vanaf 19:30 uur OR/
MR. 

16 oktober: klinkerlink 4. 

 

 

 

Mijn naam is Ellen Zonneveld en ik ben sinds 21 september interim directeur op Klin-
kers. Ik zal er 3 dagen per week zijn. Naast het werken op Klinkers heb ik ook nog 
andere werkzaamheden waardoor ik in de Klinkerlink zal aangeven op welke dagen ik 
de eerstvolgende weken aanwezig ben.  

Vanaf de oprichting loop ik al rond op Klinkers als ondersteuner/begeleider van de 
leerkrachten. Eerst was dat vanuit het APS waar ik destijds werkte en sinds 5 jaar 
vanuit mijn eigen bureau voor onderwijsondersteuning: Grenzeloos Leren. 

Toen ik gevraagd werd om als interim directeur op Klinkers te komen hoefde ik daar 
ook niet lang over na te denken. Ik kwam hier altijd al met heel veel plezier en draag 
de school een zeer warm hart toe. Ik vind dit dan ook een mooie uitdaging die ik met 
veel plezier aanga.  

Ik ben al sinds 1982 werkzaam binnen het onderwijs, in binnen en buitenland. Ik heb 
zelf ook 16 jaar les gegeven, waaronder 4 jaar in Indonesië op de Nederlandse 
school.  Na het behalen van een onderwijskundige master’s degree ben ik terecht 
gekomen op de Onderwijsbegeleidingsdienst in Rijnmond Zuid, daarna vertrok ik 
naar een landelijk bureau voor onderwijsontwikkeling en ondersteuning: het APS in 
Utrecht en na 7 jaar begon ik voor mezelf.  

Ik werk ook regelmatig in het buitenland, op dit moment begeleid ik vrijwillig een 
school in Oeganda. Een school opgericht door een Nederlander die daar al 35 jaar 
woont en graag een school wilde oprichten voor de kansarmen uit zijn community. In 
de zomervakantie was ik er een maand en nu ga ik er in de herfstvakantie weer naar 
toe.  

Verder….woon ik in Delft, houd ik van sporten, filmhuis, musea bezoeken en van mijn 
hond…die nu af en toe wat aandacht te kort komt, dus daar moet ik nog iets op ver-
zinnen:-) 

Mocht er iets zijn of u wilt  bijvoorbeeld even persoonlijk kennis maken, u bent van 
harte welkom.  

Met hartelijke groet, 

Ellen Zonneveld 
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 EVEN VOORSTELLEN 



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 41: 6, 7, 8 okt en                 
9 okt (morgen)  
Week 42: 12 okt (middag), 
13 en 16 okt. 

Leerlinggegevens 

Voor het team is het belang-
rijk dat alle (contact)gegevens 

van de leerlingen en ouders 
up-to-date blijven. Daarom 
ontvangt u woensdag van 

Freddy een brief met daarin 
de gegevens die op dit mo-
ment bij ons bekend zijn.  

U ontvangt deze in een dichte 
envelop, i.v.m. de privacy. Zou 

u deze willen controleren, 
aanpassen waar nodig  en 
weer afgeven op de admi-

nistratie?  

In de bijlage vindt u een uitnodiging voor het kinderboekenfestival Knetters. Deze activiteit vindt 
plaats op zondag 4 oktober. Een geweldige start voor uw kind in het kader van de Kinderboekenweek.   

POST VOOR HARRIE T EN KARIN 
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UPDATES RONDOM DE VERBOUWING 

Deze rubriek zal gedurende het eerste half jaar van de verbouwing op Klinkers een vast 

onderdeel zijn van iedere klinkerlink. Via deze manier houden wij u op de hoogte van de 

laatste ontwikkelingen.  

 

Donderdag 24 september heeft er op Klinkers wederom een bouwoverleg plaatsgevonden 

met alle betrokkenen. Vanwege de afwezigheid van Harriët heeft Barry van Dijk (manager 

financiën van het bestuursbureau) deze taak overgenomen. De oplevering van de lokalen 

gaat nog altijd volgens de planning. De oplevering staat gepland voor na de kerstvakantie. 

De BSO heeft een kleine vertraging opgelopen en zal rond Carnaval opgeleverd worden. 

Inmiddels zijn er ook al contacten gelegd met Kinderstad, de architect en met de leer-

krachten voor de inrichting van de nieuwe vleugel. Wij verwachten het hoogste punt te 

vieren op vrijdag 23 oktober. Hierover ontvangt u binnenkort meer informatie.   

 

Op 15 oktober is er een nieuw overleg met de stichting, Kinderstad, de aannemer en Klin-

kers. Ook zal de denktank met ouders in de maand oktober een nieuw overleg hebben 

omtrent de verhuizing van unit 3 terug naar Klinkers. De uitnodiging hiervoor zullen de 

ouders uit de denktank binnenkort ontvangen.   

 

   

 

 

 

 

Zoals u weet zijn Harriët en Karin helaas op dit moment voor een langere periode afwezig. 
Misschien heeft u, of uw kind, behoefte om een kaartje of iets anders te schrijven/maken voor 
Harriët of Karin. Vandaag hebben leerlingen van unit 2 een brievenbus gemaakt. Deze brieven-
bus staat op de eerste verdieping voor het kantoor. Voor de leerlingen van unit 3 staat er in de 
gang bij de Petteflet ook een brievenbus voor Harriët en Karin. In deze brievenbus kunnen 
ouders  en kinderen een bericht, kaart of tekening achterlaten voor Harriët en Karin.  

Wij zorgen er dan voor dat dit op de juiste plaats terecht komt.  

 



Adresgegevens: 

Woerdenstraat 60 

5036 BL Tilburg 

013– 5718240 

www.bsklinkers.nl 

 

 

 

bs.klinkers@xpectprimair.nl 

www.twitter.com/bsklinkers 

3 

De feestneuzen: 
 

02-10 Tieme, Zilveroog 

03-10 Kyona, Tijgeroog 

05-10 Finn, Zonnesteen 

05-10 Raf, Maansteen 

05-10 Mick, Flint 

07-10 Youri, Topaas 

09-10 Sebastian, Robijn 

11-10 Lana, Valkenoog 

11-10 Levi, Jade 

11-10 Dayne, Aquamarijn 

13-10 Puck, Aventurijn 

14-10 Justus, Flint 

15-10 Esmée, Aquamarijn 

15-10 Jens, Toermalijn 

15-10 Tibbe, Flint 

 

A.s. woensdag 7 oktober openen wij het nieuwe kernconcept evenwicht en kringloop. Dit is tevens 
de opening van de Kinderboekenweek met als thema "Raar maar Waar". De Kinderboekenweek 
loopt tegelijk met dit kernconcept en wordt in iedere unit op een bijzondere manier centraal ge-
steld.  
 
De opening is voor de gehele school op de hoofdlocatie van Klinkers. Deze ochtend kunnen jullie 
met de kinderen via de hoofdingangen en de gymzaal naar binnen lopen. Op de gehele beneden-
verdieping is van alles te zien en te ervaren. De opening is van 8:20—8:40 uur. Daarna lopen alle 
kinderen naar de thuisgroepen en verzamelt unit 3 in de gymzaal bij de eigen leerkracht.  
 
De kinderen van unit 3 zullen vervolgens met de eigen leerkracht terug lopen naar de Petteflet. 
Het is fijn als er ouders van unit 3 zijn die hen hierbij willen begeleiden. U kunt zich hiervoor aan-
melden bij de leerkracht of dit op de dag zelf bij de leerkrachten aangeven.  

OPENING KERNCONCEPT EVENWICHT EN KRINGLOOP 

Dit schooljaar bestaat Klinkers 10 jaar. Dit tweede lustrum vieren wij op 
13-14-15 juli 2016. Alvast handig om in uw agenda te noteren.  

De eerste vakantietoernooien komen er weer aan! In de herfstvakantie is er een basketbaltoernooi 
en er wordt een zwemestafette gehouden. Deze toernooien vinden plaats in de drieburcht. Het 
basketbaltoernooi is op dinsdag 27 oktober en het zwemmen is op vrijdag 30 oktober. 

Wilt uw kind zich hiervoor aanmelden? Inschrijven kan tot 6 oktober. De brief heeft u via de e-mail 
reeds ontvangen. Als u deze brief niet heeft gehad, stuur dan even een bericht naar 
pim.berends@xpectprimair.nl.  

De warandeloop komt er ook weer aan. Hierover ontvangt u binnenkort een e-mail. Om goed op de 
hoogte te blijven kunt ook de Facebookpagina ‘gympim’ liken! 

VAKANTIETOERNOOIEN 

De themaouderavond van 9 november staat in het teken van de Kanjertraining. De inloop is om 
19.30 uur en we eindigen uiterlijk om 21.00 uur. In de loop van de jaren hebben wij veel nieuwe 
ouders mogen verwelkomen op Klinkers. Het kan zijn dat u nog geen goede kennismaking hebt 
gehad met de Kanjertraining. Daarnaast krijgen wij via de wandelgangen of de e-mail geregeld vra-
gen over de doelstellingen en de werkwijze van de Kanjertraining. Daarom hebben wij iemand van 
het Kanjertrainingsinstituut uitgenodigd om deze avond inhoudelijk vulling te geven. Deze avond is 
interessant wanneer u vragen heeft over de Kanjertraining of wanneer u nog niet op de hoogte 
bent van de uitgangspunten van deze metho-
diek. Ook voor ouders die al langer bekend zijn 
met de Kanjertraining, belooft het een interes-
sante avond te worden.  

Om een inschatting van de opkomst te maken, 
een vriendelijk verzoek om u via de e-mail aan 
te melden bij jos.montulet@xpectprimair.nl. 

THEMAOUDERAVOND 


