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OP DE KALENDER 

8 maart: start KC tijd en ruimte. 

9 maart: studiedag, de kinderen zijn 
de gehele dag vrij.  

17 maart: open dag en informatie-
avond nieuwe ouders.  

14 t/m 18 maart: oudergesprekken.  

18 maart: klinkerlink nr. 14.  

 

De afgelopen weken hebben alle kinderen van unit 1 t/m 4 ontzettend hard gewerkt 

aan het kernconcept materie. In unit 1 vooral spelenderwijs in diverse hoeken. Er is 

een écht museum ontstaan waar ouders en leerlingen dagelijks zijn rondgeleid. In 

unit 2 hebben de kinderen het uitstapje naar de Pont geregeld, en hebben ze veel 

over kunst geschreven en gelezen. Ook hebben ze een plateelschilder uit Delft uitge-

nodigd die hen van alles heeft verteld en ook heeft laten zien hoe Delfts Blauw ge-

maakt wordt.  

In unit 3 en 4 gaan de kinderen met een onderzoekende houding met het kerncon-

cept aan de slag. Ze hebben onderzoek gedaan naar verschillende schilders en het 

werk dat ze hebben gemaakt. Ze hebben ook de link gemaakt naar diverse tijdvakken 

en hebben dit in groepjes tijdens de afsluiting aan ouders gepresenteerd.  

 

Het kernconcept was een groot succes in de gehele school, overal was kunst te zien. 

De kinderen hebben op een betekenisvolle manier nieuwe inzichten en kennis opge-

daan. Bedankt voor uw aanwezigheid tijdens de afsluiting van dit kernconcept.  
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 AFSLUITING KERNCONCEPT MATERIE 



We starten dinsdag 8 maart met het kernconcept Tijd en Ruimte. We starten een dag later zodat we op 
de ‘rustdag’ met kinderen het voorgaande kernconcept kunnen evalueren. 

INSCHRIJVING 2,5 JARIGEN  
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Heeft u een zoon of dochter die nog niet naar school hoeft? Dan zouden wij het prettig vinden 
als u deze alvast zou willen inschrijven. Het gaat om kinderen die op dit moment 2,5 jaar oud 
of ouder zijn en/of kinderen die in schooljaar 2016-2017 de schoolgaande leeftijd van 4 jaar 
bereiken. Met het oog op de planning en formatie van volgend schooljaar willen wij alvast 
inventariseren  hoeveel kinderen er nog gaan instromen in de thuisgroepen van unit 1. 
 
De inschrijving kunt u regelen door een aanmeldformulier mee te nemen. Deze formulieren 
zijn aan te vragen op het kantoor van Freddy Gerritsen.  
 
Alvast bedankt voor de medewerking.  
 
 

 

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 10: 8, 9 en 10 maart 

Week 11: 14, 16, 17 en 18 maart 

 

 

Op donderdag 17 maart houden wij onze jaarlijkse open dag. Die dag bestaat uit een open och-
tend (van 9 uur tot 12 uur) en een informatieavond (vanaf 19.30 uur). Wij zijn voor deze open 
dag nog op zoek naar ouders van Klinkers die onze gasten willen rondleiden. Ook zullen er een 
aantal kinderen van unit 4 de nieuwe ouders een rondleiding geven.  

Wij zijn op zoek naar ongeveer 4 à 5 ouders die ons deze ochtend kunnen meehelpen en het 
zou het fijn zijn als u in de buurt reclame zou willen maken voor onze open dag.  De kinderen 
van unit 2 maken posters die u voor het raam kunt hangen.  

We hopen op een aantal enthousiaste ouders die mee willen helpen . U bent immers ons 
‘visitekaartje’; betere ambassadeurs van Klinkers kunnen we ons niet wensen. U kunt zich aan-
melden via de e-mail : lorianne.vanbeek@ouder.xpectprimair.nl  

OPEN DAG KLINKERS 

 

 
AANMELDEN BRUGKLASSERS 

Op dinsdag 8 maart en donderdag 10 maart staan de aanmeldingen gepland voor de brugklas-
sers in Tilburg en omgeving voor schooljaar 2016—2017. Afhankelijk van de achternaam, wor-
den aanmeldingen op één van deze twee dagen verwacht. De kinderen die nu in groep 8 zitten 
met een achternaam van A t/m K worden op dinsdag 8 maart verwacht, van 15.00 tot 17.00 
uur.  

De kinderen met een achternaam van L t/m Z worden op donderdag 10 maart verwacht tussen 
19.00 en 21.00 uur. Meer informatie vindt u op de flyer in de bijlage.  



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 
 

05-03 Sem, Tijgeroog 

07-03 Sara, Robijn 

07-03 Floor, Valkenoog 

07-03 Savan, Agaat 

08-03 Stan, Maansteen 

09-03 Dinant, Smaragd 

10-03 Eva, Maansteen 

10-03 Jesper, Valkenoog 

11-03 Teun, Flint 

11-03 Pjotr, Topaas 

13-03 Vera, Zilveroog 

16-03 Isabelle, Agaat 

17-03 Imran, Toermalijn  

 

 

 

 

Reessport is een vernieuwd concept voor naschoolse sport voor groep 6-7-8 met activiteiten voor 
ouders! In de bijlage van deze klinkerlink vindt u de flyer. 

Reessport is nieuw op Klinkers.  Het is een samenwerking tussen verschillende gymleraren binnen 
de Reeshof. De activiteiten zijn dan ook verspreid in de wijk. Deze activiteiten zijn voornamelijk 
voor groep 6-7-8, maar houdt u de flyer/poster/Facebook goed in de gaten want zo nu en dan zit 
er ook wat tussen voor (jongere) leerlingen en ouders. Voor meer informatie kijk en LIKE onze 
Facebookpagina www.facebook.com/reessport. Op deze pagina vind je ook een link om je in te 
schrijven. De eerste periode trappen we af met een vijftal activiteiten: 

 
1. Weerbaarheid/Taekwondo 
17,24,31 maart en 7,14 april | 15:45–16:30 | gymzaal basisschool Meander | groep 6-7-8 
 
2.Tafeltennistoernooi 
7 maart | 15:00–17:00 |Tios'51 Bladelstraat 2a | groep 6-7-8 
 
3.Rugbyclinic 
15,22,29 maart | 15:00–16:00 | Rugbyclub Tilburg | groep 6-7-8 
 
4.Ouder en kind wandelen 
3,10,17 maart | 15:15–16:15 | Basisschool de Bloemaert | alle ouders en leerlingen 
 
5.Kinder-EHBO voor ouders 
16 of 23 maart | 15:00–16:30 |Basisschool de Petteflet | voor ouders (eigen bijdrage €2,00) 

Mochten jullie nog vragen hebben stel deze op de Facebookpagina of stuur een mailtje naar  
meneer Pim. We hopen jullie bij veel activiteiten te zien! 

NIEUW: REESSPORT! 

Zoals er in de vorige klinkerlink is aangegeven gaan we weer starten met de koffieochtenden. Ellen 
en Jos ontvangen u graag op donderdag 10 maart tussen 08.30 en 9.30 uur. Op die ochtend is er 
ruimte om samen in gesprek te gaan over de ontwikkelingen van onze school.  
Misschien heeft u vragen, ideeën of opmerkingen die u met ons wilt delen.  

Om een inschatting te maken van het aantal ouders, vragen wij u om u via de e-mail aan te melden. 
U kunt uw aanmelding mailen naar jos.montulet@xpectprimair.nl. Wellicht heeft u al enkele be-
spreekpunten, voeg deze dan gelijk toe bij uw aanmelding.  

Wij zien u graag op donderdag 10 maart a.s. 

De koffie staat voor u klaar!  

 

KOFFIEOCHTEND 

Reminder: a.s. woensdag 9 maart zijn de kinderen de gehele dag vrij.  

Het team heeft dan een inhoudelijke studiedag. 

https://webmail.tilburg.nl/owa/redir.aspx?REF=4tusMLGNjVSDGkWAwXqy2gzPaXKfDXc5bfycAqOd6encyikgFELTCAFodHRwOi8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9yZWVzc3BvcnQ.

