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OP DE KALENDER 

 

10 december: studiemiddag, de 
kinderen zijn om 12.30 uur vrij. 

17 december: kerstviering, de kin-
deren gaan tot 12.30 uur naar 
school. De kerstviering bestaat uit 
twee delen.  

Unit 1 en 2: 16:00—18:00 uur 

Unit 3 en 4: 19:00—21:00 uur 

18 december: Klinkerlink nr. 8, de 
laatste nieuwsbrief van dit jaar.  
 

 

 

Gisteren hebben wij de viering van Sinterklaas op Klinkers gehouden. Het was een 

sfeervolle en gezellige dag. Sinterklaas kwam samen met zijn pieten in de ochtend 

aan op basisschool Klinkers. In de gymzaal werd hij welkom geheten door Ellen. Sin-

terklaas was enorm blij dat ook Oma Piet mee was gekomen naar Klinkers. Daar heb-

ben de kinderen in unit 1 en 2 een aantal weken naartoe gewerkt. Ze was een beetje 

moe  en wilde eigenlijk geen Piet meer zijn. Ze wilde graag met pensioen. Doordat de 

kinderen met zoveel creatieve oplossingen zijn gekomen, wilde ze er dit jaar toch 

weer bijzijn. De verhaallijn heeft gezorgd voor veel betrokkenheid bij de leerlingen in 

de aanloop naar het sinterklaasfeest. Het was fantastisch om de kinderen bezig te 

zien tijdens de viering.  

 

Sinterklaas heeft samen met een aantal Pieten de groepen een bezoek gebracht. Er 

zijn een aantal Pieten met de kinderen van unit 3 mee naar de Petteflet gelopen om 

de surprises te bewonderen. De leerlingen van unit 3 en 4 hebben voor elkaar 

schitterende surprises gemaakt. Het was gisteren dus een groot feest op Klinkers. 

Voor a.s. maandag 7 december willen wij u verzoeken de sinterklaascadeaus van uw 

kind(eren) thuis te laten. Hieronder vinden jullie een selectie van de foto’s die giste-

ren zijn gemaakt. Voor alle foto’s verwijzen wij u door naar de Facebook pagina van 

basisschool Klinkers.  
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Oproep vanuit de OR: wij zijn op zoek naar tapkannen voor de kerstviering. Heeft u er één te leen voor 
die dag? Dan graag voorzien van naam afgeven bij Lorianne op de administratie.  

KERSTVIERING 
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De kerstviering zal plaatsvinden op donderdag 17 december. We hebben gekozen voor twee 
voorstellingen i.v.m. de leerlingaantallen. Voor unit 1 en 2 is de voorstelling van 16.00-18.00 
uur en voor unit 3 en 4 van 19.00-21.00 uur. De viering is alleen voor de kinderen.  
 
In de sfeervolle hal zal er voor alle ouders een kop koffie, thee of iets anders lekkers klaar-
staan. De voorstelling duurt 1 uur, daarna worden de kinderen in de eigen thuisgroep ver-
wacht. In de thuisgroep zullen de kinderen genieten van het zelfgemaakte kerstdiner.  Ieder 
kind brengt 5 hapjes mee en deze worden op een buffet uitgestald. Op maandag 7 december 
hangt er een intekenlijst bij het klaslokaal waarop u kunt aangeven wat er gemaakt wordt.   
 

Let op: de kinderen zijn op 17 december om 12.30 uur vrij.  Alléén de kinderen die 
gebruik maken van de BSO worden intern, door leerkrachten van Klinkers, op school 
opgevangen.  Zorgt u wel even voor een lunch en wat te drinken voor de kinderen. 

 

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 hoog-

te van de laatste ontwikkelingen omtrent de verbouwing op Klinkers.  

 

Op woensdag 2 december heeft er een bouwoverleg plaatsgevonden. De laatste de-

tails over de oplevering van 16 december zijn met elkaar besproken en afgestemd. 

Op dit moment zijn er geen bijzonderheden omtrent de oplevering van ‘fase 1’, en 

zien wij dit met vertrouwen tegemoet. De interne verhuizing zal op vrijdag 18 de-

cember starten.  Hieronder vindt u een aantal foto’s van de huidige stand van zaken. 

 

 

UPDATES RONDOM DE VERBOUWING 
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 50: 8, 9, 10 en 11 dec. 

Week 51: 15, 16, 17 en 18 dec. 

 

 



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 
 

04-12 Evi, Aventurijn 

07-12 Sky, Tijgeroog 

08-12 Ela, Aquamarijn 

09-12 Noémi, Jade 

09-12 Diesel, Zilveroog 

10-12 Stijn, Aventurijn 

11-12 Tommie, Toermalijn 

12-12 Thomas, Maansteen 

13-12 Tijn, Jade 

14-12 Tom, Valkenoog 

15-12 Lotje, Valkenoog 

16-12 Finn, Agaat 

16-12 Robin, Robijn 

17-12 Sophie, Robijn 

 

Openingstijden  

kerstbomenverkoop 

 

Maandag 15:00—19:00 

Dinsdag 15:00—19:00 

Woensdag 15:00—19:00 

Donderdag 15:00—19:00 

Vrijdag 13:00—19:00 

 

Zaterdag 9:00—17:00 

Zondag 12:00—16:00 

Eindelijk is het dan zover! De kerstkaartenactie van basisschool Klinkers gaat a.s. maandag 7 de-
cember van start. De actieperiode loopt van 7 december t/m 18 december. De zelfgemaakte kerst-
kaarten van de kinderen zijn prachtig geworden.  

Ieder kind ontvangt 6 setjes van 6 kaarten. Ze worden per set verkocht voor € 6,-. Indien u 2 of 
meer kinderen op school heeft, mag u zelf een setje samenstellen van 6 kaarten. Zo hoeft u niet 
meerdere malen een set aan te schaffen. Hierdoor ontvangt u toch alle zelfgemaakte kerstkaarten 
van uw kinderen. Zorg er wel voor dat de overige setjes compleet (6 stuks) blijven, zodat deze nog 
verkocht kunnen worden. Kinderen mogen ook met klasgenootjes ruilen, zo ontstaat er wat meer 
variatie in de setjes, dit zal verder worden begeleid door de leerkracht.  

De kinderen van unit 1 en 2 verkopen de kerstkaarten op Klinkers. De kinderen van unit 3 en 4 
mogen de kerstkaarten zelf, buiten de school, verkopen. Daarbij kunt u denken aan familieleden, 
buren, kennissen of binnen een sportvereniging. Verdere uitleg en instructies ontvangen de leer-
lingen van de eigen leerkracht. Wij hopen met deze actie een mooi bedrag op te halen voor het 
nieuwe schoolplein.  

DE KERSTKAARTENACTIE 

Esther van der Ham is vorige week bij ons op bezoek geweest. Ze zet zich in voor onderwijs in 
vluchtelingenkampen in Syrië. Dit onderwerp is momenteel actueel en de kinderen van de peer-
group hebben een presentatie van haar bijgewoond. Roos Rijnen en Lynn Nuijten (Aventurijn groep 
6) hebben een verslag geschreven van deze ochtend.   

Esther van der Ham vertelde over het boek Jamil en Jamila. Het was een mooi verhaal. 
Het boek gaat over een jongen en een meisje die Jamil en Jamila heten. Ik [Lynn] heb de twee boe-
ken allebei uitgelezen. Jamil en Jamila wonen in een vluchtelingenkamp in Syrië net als vele kin-
deren moesten ze vluchten vanwege de oorlog. Jamils zusje is ziek, ze heeft polio. Ze had vies water 
gedronken. In het tweede deel komen ze er achter wat er met de broer van Jamila aan de hand is...  
 
Meer gaan we niet vertellen want de rest is nog een verrassing natuurlijk. Ze vertelden dat ze ook in 
het vluchtelingenkamp was geweest. Daar heeft ze het boek ook aan vluchtelingen gegeven. Als u 
het boek Jamil en Jamila koopt brengt Esther er weer een paar naar het vluchtelingenkamp. Nou 
heeft ze nog iets bijzonders gedaan. Ze heeft containers geschilderd waar ze dan een school in kun-
nen maken die warmer is dan de tenten en ze zijn geschilderd om ze iets meer op te vrolijken. Als je 
het boek wil bestellen moet je naar www.droomvallei.nl en dan kun 
je onderaan Jamil en Jamila in typen. 
 
Roos en Lynn 

ESTHER VAN DER HAM 

Heeft u nog geen kerstboom aangeschaft? Dan kunt u van 6 december t/m 20 
december vóór onze school een schitterende kerstboom kopen. Hoveniersbe-

drijf van Trier & Melsen zal in deze periode iedere dag open zijn. De openings-
tijden kunt u vinden in de roze kolom aan de rechterkant. 

http://www.droomvallei.nl/

