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OP DE KALENDER 

 

9 november: thema ouderavond 
over de Kanjertraining. Inloop 
vanaf 19.30 uur.   

12 november: vergadering OR/MR 
om 19:30 uur.  

13 november: afsluiting KC  
 evenwicht en kringloop. 

16 november: start KC binding.  

20 november: klinkerlink nr. 7.   

 

 

 

Deze rubriek is gedurende de verbouwing op Klinkers een vast onderdeel van iedere 
klinkerlink. Op deze manier houden wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelin-
gen.  
 
Donderdag 5 november heeft er op Klinkers een bouwoverleg plaatsgevonden met 
alle betrokkenen. In dit overleg is de gedetailleerde planning doorgenomen. Het ziet 
er op dit moment naar uit dat de lokalen al in de kerstvakantie ingericht kunnen gaan 
worden. Het lijkt er dus op dat we na de kerstvakantie (4 januari) weer helemaal 
compleet zullen zijn op Klinkers.  
 
Unit 2 zal de nieuwe vleugel gaan betrekken. Unit 3 zal op de huidige plaats van unit 
2 zijn intrek nemen. Op dit moment zijn wij intern bezig met het plannen van de ver-
huizing. Hierover informeren wij u in de volgende klinkerlink. Bij het verhuizen terug 
naar Klinkers zal ook de input van de denktank van ouders uit unit 3 worden meege-
nomen.  
 
Inmiddels worden de contouren van de nieuwe aanbouw met de week zichtbaarder. 
De nieuwe trap van de BSO is in de herfstvakantie geplaatst. Vandaag is er begonnen 
met de bouw van de nieuwe entresols in de nieuwe lokalen. Het is de verwachting 
dat de nieuwbouw van de BSO eind november wind- en waterdicht zal zijn.  
 
Op woensdag 2 december staat er een nieuw bouwoverleg gepland.  
Hieronder vindt u twee foto’s van de huidige stand van zaken . 

                    1 

BASISSCHOOL KLINKERS/ JAARGANG 10 / NUMMER 05 / VRIJDAG 6 NOVEMBER 2015 

 UPDATES RONDOM DE VERBOUWING 



Aanwezigheid Ellen 

Week 46: dinsdagmiddag, 
donderdag en vrijdag 

Week 47: maandag, donder-
dag en vrijdag 

De parkeerstroken voor school zijn Kiss & Ride zones. Het zou prettig zijn als u daar rekening mee 
houdt, wanneer u uw kind op school komt ophalen of brengen.  

VERNIEUWD LUIZENPROTOCOL 
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DE KINDERUNIVERSITEIT 

Woensdag 18 oktober zijn alle kinderen van de peergroup samen met een aantal ouders 

en Marlies van der Wal naar de kinderuniversiteit geweest. Unit 4 is zelf op de fiets, met 

ouders, naar deze bijeenkomst gegaan.  

Het was ook een speciaal bezoek omdat we  werden ontvangen in de aula. Die locatie 

wordt normaal gesproken alleen gebruikt voor diploma-uitreikingen. 

We hebben geluisterd naar een onderzoek dat ging over emoties. Daarna was er een echte 

professor aan het woord die een verhaal vertelde over hoe het komt dat ieder kind of 

mens uniek is.  

Wanneer u interesse heeft in een of meer van deze lezingen, dan kunt u zich hiervoor aan-

melden. Er zijn nog meer lezingen waar u met uw kind naartoe kan gaan. Meer informatie 

vindt u op de website van de kinderuniversiteit.  

http://www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/wetenschap-voor-scholieren/

kinderuniversiteit/  

Voor de start van de herfstvakantie hebben alle ouders via Freddy een e-mail ontvangen met 
daarin het nieuwe luizenprotocol. Dit is afgelopen maandag officieel van kracht gegaan. Het 
luizenprotocol was aan een aantal wijzigingen toe. De ouders die de luizencontrole uitvoeren 
hebben gelijk na de herfstvakantie met het nieuwe protocol gewerkt.  

Inmiddels hebben ook alle ouders die assisteren bij de luizencontrole met Lorianne een bijeen-
komst gehad. Daarin hebben ze samen de nieuwe afspraken en regels doorgenomen. Hierbij 
willen we graag Lorianne, de MR en alle ouders die zich hiervoor hebben ingezet bedanken.  

 

 

Dit jaar hebben we met 2 teams mee gedaan aan het basketbaltoernooi. En met succes! Het 

was weer een erg geslaagde dag met 1 team uit unit 3 met Meike, Silke en Marissa. Zij zijn 

knap derde geworden in de poule. Het andere team kwam uit unit 4 met Pjotr, Youri, Pépé 

en Dinant. Zij zijn tweede geworden in de poule. Helaas gingen de nummers 1 van de poule 

alleen door naar de kruisfinales. De jongens uit unit 4 hebben nog wel de fair play prijs ge-

wonnen! Wat natuurlijk de belangrijkste prijs is. Kortom een geslaagd toernooi! 

BASKETBALTOERNOOI 

Aanwezigheid Ellen 
 

Week 46:  

Dinsdagmiddag (10 nov)  

Donderdag (12 nov) 

Vrijdag (13 nov) 

 

Week 47:  

Maandag (16 nov) 

Donderdag (19 nov) 

Vrijdag (20 nov) 

 



Adresgegevens: 

Woerdenstraat 60 

5036 BL Tilburg 

013– 5718240 

www.bsklinkers.nl 

 

 

 

bs.klinkers@xpectprimair.nl 

www.twitter.com/bsklinkers 

3 

De feestneuzen: 
 

06-11 Kyara, Smaragd 

08-11 Nienke, Tijgeroog 

09-11 Timo, Flint 

10-11 Eleele, Topaas 

10-11 Thijmen, jade 

11-11 Gijs, Agaat 

11-11 Marissa, Zilveroog 

11-11 Nienke, Robijn 

12-11 Veerle, Aventurijn 

13-11 Lars, Agaat 

13-11 Silke, Valkenoog 

18-11 Soulaiman, Agaat 

18-11 Tijn, Aquamarijn 

19-11 Sjors, Toermalijn 

19-11 Sander, Jade 

 

Op vrijdag 13 november sluiten we het kernconcept evenwicht en kringloop af. De kinderen heb-
ben ontzettend hard gewerkt! Unit 1 vertelt het verhaal van Kiki. Dit boek heeft centraal gestaan 
tijdens dit kernconcept. Unit 2 heeft eigen speelgoed en spelletjes ontworpen van papier of hout. 
In unit 3 hebben de kinderen een nieuwe, dertiende, provincie ontworpen en in unit 4 zijn er brug-

gen gebouwd en informatieve boekjes geschreven.  

Graag willen wij u uitnodigen voor de afsluiting. U bent vanaf 12.00 uur van harte welkom om in 
de thuisgroep en/of unit van uw kind(eren) de afsluiting mee te maken. Om de verkeersdrukte wat 
te verspreiden, zijn in unit 1 vanaf 12.15 uur de deuren voor u open. We hopen u te zien! 

De leerlingen van unit 3 zullen het kernconcept afsluiten in de gymzaal. Mocht u niet in de gele-
genheid zijn om bij de afsluiting aanwezig te zijn, dan kunt u uw kind om 12.30 uur ophalen in de 
gymzaal op Klinkers. 

AFSLUITING 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.  

ONDERTUSSEN IN OEGANDA 

Vandaag heeft klas 6  van de Bondekoschool in Oeganda een skype gesprek gevoerd met Topaas uit 
unit 4. Over en weer hadden ze vragen voorbereid om aan elkaar te stellen. 
Vanuit de Bondekoschool wilden de kinderen o.a. weten of er op Klinkers ook Mathgarden/rekentuin 
wordt gedaan  want dat doen zij nl. ook, of ze ook elk jaar examen moeten doen om bevorderd te wor-
den naar de volgende klas,  waarom ze geen schooluniformen dragen, hoe de speelplaats eruit ziet en 
hoeveel schoolgeld er betaald moet worden…en nog veel meer. 
De leerlingen van Topaas vroegen zich af hoe de school heet (Bondeko, dat betekent ‘ vriend-
schap’ )  wat de kinderen na schooltijd doen in Oeganda (water halen, schooluniform was, huiswerk en 
eten),  waarom ze een schooluniform hebben (om zich te identificeren als school), hoe lang de school-
dag is (van 7.15 – 18.00 uur), of ze in hun eigen taal (Luganda) “ hallo” wilden zeggen, welke vakken er 
allemaal zijn, hoe de speelplaats eruit ziet en wat daar gespeeld wordt (voetbal, netbal, volleybal….) 
 
Het was een bijzondere ont-
moeting tussen twee groepen 
leerlingen waarin zowel ver-
schillen als overeenkomsten 
werden ontdekt. Het eerste 
contact tussen beiden is ge-
legd en wordt vervolgd in de 
toekomst….misschien door 
mailen, skypen of Facebook. 
Een voorproefje richting het 
volgende kernconcept – Bin-
ding – is gemaakt. 
 
Met groet uit Oeganda, 
Ellen 


