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OP DE KALENDER 

8 t/m 12 februari: carnavalsvakantie.  

18 februari: studiemiddag,  
de kinderen zijn om 12.30 uur vrij.  

19 februari: klinkerlink nr. 12 

Het is fijn als u thuis een keer extra 
kan controleren op luizen. Maandag 
15 februari worden de kinderen weer 
gecontroleerd op Klinkers.  

De kaajkènder hebben een fantastische dag gehad tijdens de carnavalsviering. In de 

ochtend hebben we de raad van elf voorgesteld aan alle kinderen van de school. Dit 

jaar zaten Arijana, Sil en Marieke (unit 1), Finn, Cem, Meike, Mika (unit 2), Hester, 

Wessel, Akasya en Morris (als nar) (unit 3) en de hofdames Kyara en Romy samen 

met prinses carnaval Hannah in de raad van elf. Na de overhandiging van de sleutel 

van de school, hebben we gezellig de polonaise gelopen. De stemming zat er al gelijk 

goed in. Daarna hebben de kinderen in verschillende lokalen genoten van het carna-

valsfeest. In de gymzaal konden de kinderen hossen.  In de lokalen was er ruimte om 

geschminkt te worden, spelletjes te spelen, films te kijken of karaoke te zingen.  

 

Om 11 uur was het dan toch echt tijd voor de jaarlijkse opstoet. Het thema ‘Sjoert 

daor is: Kaajkènders Kunst’ (vertaling: kijk daar eens: kunst van de klinkerskinderen) 

kwam goed uit de verf. De kinderen hadden de afgelopen dagen hard gewerkt aan 

hun bijdrage voor de optocht. Het was een fantastisch feest. Hierbij willen we alle 

ouders, de OR en de werkgroep carnaval bedanken voor deze gezellige dag. 
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U heeft het al kunnen zien, in de school en in deze klinkerlink. In iedere unit zijn de kinderen bezig met 
kunst! Zet vrijdag 4 maart alvast in uw agenda, u bent welkom bij de afsluiting van het kernconcept. 

SCHOOLPLEIN 14 
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Deze week hebben de kinderen van de werkgroep het plan van 
aanpak en de plattegrond van het nieuwe schoolplein opge-
stuurd naar de Johan Cruyff Foundation.  
 
Om het schoolplein te realiseren worden er een aantal fietsbeu-
gels verplaatst naar de voorzijde van de school. Op die manier 
kunnen we het schoolplein ook echt inzetten voor sport en spel. 
Er zijn drie coatings uitgekozen door de leerkrachten, leerlingen 
en ouders. Bent u benieuwd naar het ontwerp? In iedere vleu-
gel van de school hangt een plattegrond. Bedankt voor de reac-
ties en uw hulp. We hopen snel iets te horen zodat het nieuwe 
schoolplein aangelegd kan worden.  
 
Wordt vervolgd... 

 

Aanwezigheid Ellen 

Vanwege de wisselende werk-

dagen van Ellen, communice-

ren wij de komende periode 

via de Klinkerlink op welke da-

gen u Ellen kunt treffen op 

Klinkers. 

Week 06: Carnavalsvakantie 

Week 07: 16,17,18,19-02  

Week 08: 22,23,25,26-02 

Op maandagavond 25 januari heeft Ellen een vijftigtal ouders meegenomen in de visie en de toe-
komst van basisschool Klinkers. Het startpunt was het advies van de commissie Schnabel aan het 
kabinet over ’Hoe ziet het onderwijs eruit in 2032?’. Dit advies was net het weekend voorafgaand 
aan de ouderavond gepresenteerd. Dat advies sluit naadloos aan op de visie en de ontwikkeling 
van Klinkers. Aan de hand van een presentatie met vooral veel beelden en een interactief gesprek 
met ouders hebben we  per unit besproken wat de ontwikkelingen zijn. Vervolgens heeft Ellen, 
samen met de aanwezige teamleden nog een aantal vragen van ouders beantwoord. Op deze wij-
ze willen wij ook in de toekomst graag met u in gesprek blijven. Wij willen alle ouders bedanken 
voor hun aanwezigheid en de dialoog.  

Ellen en Jos plannen na de carnavalsvakantie een aantal koffieochtenden. Op die manier kunnen 
we inhoudelijk met u sparren over schoolzaken. Mocht u daar behoefte aan hebben, houdt u dan 
Facebook en de Klinkerlink goed in de gaten, daarin zal de uitnodiging komen te staan. 

TERUGKOPPELING OUDERAVOND  



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 
 

06-02 Fleur, Robijn 

06-02 Tijn, Toermalijn 

06-02 Sepp, Agaat 

12-02 Cezar, Smaragd 

14-02 Louis, Flint 

14-02 Mara, Toermalijn 

14-02 Ryan, Robijn 

14-02 Tim, Robijn 

15-02 Senn, Flint 

16-02 Cis, Aquamarijn 

17-02 Fady, Smaragd 

 

 

 

Zondag 14 februari is de Bibliotheek Heyhoef geopend van 13.00 tot 17.00 uur en zijn er voor jong 

en oud leuke gratis activiteiten zoals Body Beat en Braziliaanse percussie. De collectioneurs vertel-

len hoe de collectie tot stand komt en je kunt hen al je vragen stellen. 

Voorlezen uit 'De dans van de drummers' - 13.45 tot 14.00 uur 

Voorafgaand aan de workshops Body Beat en Braziliaanse percussie wordt door Doreth Ver-

haaren, leesconsulent van de Bibliotheek Midden-Brabant, voorgelezen uit het boek van Hans 

Hagen ‘De dans van de drummers’. 

Body Beat - 14.00 tot 16.00 uur 

Ritme, muziek en beweging met als instrument je eigen lijf door Jan Ophuis. Tijdens deze work-

shop ga je muziek maken met je eigen lijf en swingend variëren op een basisbeat en dat alles in 

een flitsende choreografie. In 2013 heeft Jan Ophuis met Body Beat twee wereldrecordpogingen 

gedaan met als resultaat een vermelding in het Guinness Book of Records. Deze workshop is ge-

schikt voor 7 jaar en ouder. 

Braziliaanse percussie - 14.00 tot 16.00 uur 
Jan Ophuis verzorgt een workshop waarbij je naast het bespelen van Braziliaanse instrumenten 
ook leert samenspelen en gaat bouwen aan een muzikaal feestje. Het doel is naast speelplezier, je 
te leren samenwerken in muziek, te laten proeven van de Braziliaanse cultuur en vaardigheden te 
leren met het bespelen van Braziliaanse instrumenten. Deze workshop is geschikt voor 7 jaar en 
ouder. 

ACTIVITEITEN BIBILIOTHEEK HEYHOEF 

Wij merken dat het om half 3 erg druk is in de hal van de school omdat er veel ouders staan.  
Op dat tijdstip lopen er gemiddeld 200 kinderen de trap af. Beneden aan de trap is het nu echter zo 
druk dat de kinderen in de verdrukking dreigen te komen. Ook de kinderen van unit 4 lopen op dat 
moment door de hal. 
 
Wij verzoeken u dan ook vriendelijk om voortaan buiten op uw kind te wachten, alleen de ouders 
die hun kind uit unit 1 op komen halen komen om half 3 de school binnen. Zo voorkomen we op-
stoppingen in de hal en is het voor de kinderen fijner en veiliger om de trap af te lopen. Het is fijn 
als u afspreekt met uw kind  aan welke kant u buiten op hen wacht, zodat zij weten waar ze naar-
toe moeten lopen.  

OPHALEN VAN UW KIND 

Ben jij tussen de 8 en 18 jaar en wil je graag met andere meiden een stoere, 

teamsport beoefenen? Wat dacht je van softbal?! Kijk snel in de bijlage. 

KUNST IN DE SCHOOL 


