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 WELKOM ALLEMAAL! 

Het voelde goed om na een lange en zonnige vakantie ieder-

een weer enthousiast en uitgerust terug te zien en om samen 

het schooljaar op te starten. Het eerste schooljaar voor onze 

níeuwe collega’s Kim Schoenmakers, Cheska de Veld en 

Sharmaine Sontrop en het 10de jaar voor de school! We heb-

ben er allemaal heel veel zin in om er met elkaar weer een 

fantastisch jaar van te maken.  

In de zomervakantie is er hard gewerkt om alle spullen van 

unit 3 en unit 4 te verhuizen en om de school weer helemaal in te richten. Er zijn een flink aantal 

nieuwe Prowise borden en devices geleverd waarmee we prachtige mogelijkheden voor onze 

leerlingen kunnen creëren om te ontdekken, te leren en te onderzoeken. In de lokalen waar de 

nieuwe borden zijn gekomen, is de schilder meteen aan de slag gegaan om de kale muren van 

een kleurtje te voorzien. 

Dit jaar zal voor een groot deel in het teken staan van de bouw van BSO Medeklinkers. In het 

stukje ’updates rondom de verbouwing’  wordt u tweewekelijks op de hoogte gehouden van de 

voortgang en de plannen. We verheugen ons nu al op het moment dat unit 3 weer terug kan 

komen en we als Klinkers weer compleet zijn! 

Verder zijn we druk bezig met ons nieuwe schoolplan dat een totaal andere en originele lay-out 

zal gaan krijgen. Voor de invulling van dit plan laten we ons inspireren door het strategisch be-

leidsplan van Xpect Primair waarin 7 toekomstuitspraken en de manifesten van de kinderen, de 

ouders en de medewerkers van Xpect Primair zijn opgenomen. Er zijn al flink wat ouders die 

gereageerd hebben op onze oproep om middels een digitale enquête hun prioriteitenlijstje aan 

ons door te geven. Fijn! Wij vinden het heel erg belangrijk dat we ons onderwijs zoveel mogelijk 

samen maken en horen heel graag hoe u hierover denkt.  

We zien u graag tijdens de informatieavond(en)! Hiervoor krijgt u binnenkort een uitnodiging. 

De data voor de verschillende units zijn opgenomen in de ouderkalender die u kunt vinden op 

onze site www.bsklinkers.nl /Onze school/Praktische info. 

Een heel fijn schooljaar gewenst! 

Namens het team van Klinkers, Harriët 

 

  

 

 



 

In de eerste schoolweek hebben wij het nieuwe kernconcept communicatie geopend. De komende 6 
weken staat dit kernconcept centraal binnen alle units.  
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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. Op deze manier houden wij u op de hoogte van de 

laatste ontwikkelingen.  

 

In de zomervakantie is bouwbedrijf Bertens gestart met de voorbereidende werkzaamhe-

den voor de bouw van BSO Medeklinkers. Deze werkzaamheden  omvatten het verwijde-

ren van de trap die vanuit de hal van unit 1 naar de hal van unit 4 leidde, het plaatsen van 

bouwhekken, het inrichten van een communicatieruimte in een van de lokalen, het rooien 

van een boom en de grondwerkzaamheden op de speelplaats van unit 1. Vandaag is er 

een bouwoverleg geweest waarin het een en ander rondom de inrichting van de BSO is 

besproken. Omdat er andere eisen aan de belastbaarheid van de vloer worden gesteld, zal 

de vloer boven het rekenatelier van unit 1 in de herfstvakantie extra verstevigd worden. 

Zoals de zaken er nu uitzien kunnen we op vrijdag voor de herfstvakantie het bereiken van 

het hoogste punt gaan vieren. We zullen u hier tijdig over informeren.  

Omdat de kleuters voorlopig geen gebruik kunnen maken van de speelzaal zullen we bin-

nen het team gaan zoeken naar mogelijkheden om bij regenachtig weer gezamenlijk ge-

bruik te maken van de gymzaal. Het is een tijd aanpassen en schipperen met de ruimte 

maar wat zal het toch mooi worden!  

We hopen u snel weer een aantal 

sfeerbeelden en tekeningen te kunnen 

laten zien. 

 

 

Deze week heeft u een e-mail ontvangen met daarin een oproep m.b.t. het schoolplan voor 
2015—2019. Via de onderstaande link komt u bij een enquêteformulier waarop u aan kunt 
geven welke van de toekomstdromen, die door het team en de MR geformuleerd zijn, voor u 
prioriteit hebben. Daarnaast is het mogelijk om uw persoonlijke droom voor onze school op 
te nemen. 
 

http://goo.gl/forms/CEmpWqj58T     
Deze link wordt op 11 september om 13.00 uur gesloten.  

Alvast heel hartelijk bedankt voor het meedenken! 

 

http://goo.gl/forms/CEmpWqj58T


Adresgegevens: 

Woerdenstraat 60 

5036 BL Tilburg 

013– 5718240 

www.bsklinkers.nl 

 

 

 

bs.klinkers@xpectprimair.nl 

www.twitter.com/bsklinkers 
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De feestneuzen: 
 

22-07 Mète, Zonnesteen 

01-09 Joep, Topaas 

04-09 Kiki, Zonnesteen 

07-09 Jerne, Aventurijn 

07-09 Britt, Zonnesteen 

08-09 Mingus, Flint 

08-09 Nina, Valkenoog 

08-09 Kaya, Zonnesteen 

10-09 Pepijn, Zilveroog 

10-09 Marijn, Agaat 

10-09 Duuk, Tijgeroog 

11-09 Valentijn, Toermalijn 

11-09 Noah, Saffier 

12-09 Caitlyn, Flint 

13-09 Iris, Smaragd 

13-09 Miloud, Smaragd 

14-09 Janne, Aquamarijn 

14-09 Puk, Saffier 

16-09 Quinty, Saffier 

17-09 Jorne, Saffier 

17-09 Max, Aquamarijn 

 

Het begin van een schooljaar is altijd weer spannend. Niet alleen voor de leerlingen maar ook voor 
de leerkrachten. Afgelopen week was het extra wennen voor de leerkrachten van unit 3 op de 
tijdelijke locatie bij de Petteflet.  

De start van unit 3 op de Petteflet is heel prettig verlopen. De samenwerking tussen de Petteflet 
en Klinkers gaat goed. Tijdens de eerste week loop je natuurlijk tegen een aantal kleine praktische 
zaken aan. De meeste zaken zijn gelijk opgelost. Zo is er een extra fietsenrek geregeld, een koel-
kast en heeft unit 3 nu een eigen bel bij de zijingang voor ouders. Toch blijft het nog even wennen 
aan de nieuwe schooltijden en het nieuwe gebouw. We zijn er van overtuigd dat we samen met de 
leerlingen, ouders en alle collega’s er een prettig verblijf van maken.  

Op onderstaande foto ontbreekt Quint Jacobs (afstudeerstagiaire in de thuisgroep Zilveroog).  

EEN PRETTIGE START VOOR UNIT 3 OP DE PETTEFLET 

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.  

Dinsdag hebben wij met de gehele school het nieuwe kernconcept communicatie geopend. De 
kernvraag die de komende weken centraal staat is; hoe zorg ik dat mijn boodschap overkomt?  

De kinderen hebben het ‘verboden woord’ gespeeld. Ze kregen kaartjes met tekst of plaatjes en 
gingen op zoek naar iemand om het uit te beelden of uit te leggen. Natuurlijk helemaal binnen het 
nieuwe kernconcept. Zo hebben we de kinderen laten ervaren hoe ze hun boodschap het beste 
kunnen overbrengen.  

Soms wordt ons de vraag gesteld waarom de kernconcepten gezamenlijk geopend worden. Wij 
doen dat heel bewust omdat zo’n opening als trigger een belangrijk onderdeel is van het les– en 
leerproces op Klinkers. De leerkrachten begeleiden en sturen de opening zoveel mogelijk en van de 
ouders vragen wij of zij samen met hun kind actief deel willen nemen. Op deze manier maken ou-
ders kennis met het kernconcept en kunnen zij hier in de thuissituatie met hun kind op terugkomen 
en erover doorpraten. Samen met u merken we 
dat het grote leerlingenaantal soms voor een 
minder overzichtelijke sfeer zorgt en voor de 
jongste kinderen is dit niet altijd prettig. We 
proberen hier in de toekomst bij onze voorbe-
reidingen zoveel mogelijk rekening mee te hou-
den. 

OPENING KERNCONCEPT COMMUNICATIE 


