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OP DE KALENDER 

 

11 januari: opening kernconcept 
materie 

14 januari : 19:30 uur OR en MR 

19 januari: studiedag, de kinderen 
zijn de gehele dag vrij.  

22 januari: klinkerlink nr. 10.  

25 januari: themaouderavond over 
de onderwijsinhoudelijke visie van 
de school. Start om 19.45 uur.   
 

 

 

Inmiddels is het nieuwe jaar alweer één week oud. Afgelopen maandag hebben we 

de kinderen van unit 3 op een feestelijke manier welkom terug geheten op Klinkers. 

De kinderen werden die ochtend in het zonnetje gezet door alle andere kinderen en 

leerkrachten van de units 1, 2 en 4. De kinderen van unit 3 hebben zichtbaar geno-

ten, het was een fijn onthaal. De kinderen en leerkrachten van unit 3 zijn weer blij 

om terug op Klinkers te zijn.  

 

Ook voor de kinderen van unit 2 was het maandag 4 januari een bijzondere dag. Zij 

mochten starten in de nieuwste vleugel van ons schoolgebouw. In de vakantie heb-

ben de leerkrachten van unit 2 hard gewerkt om alles in orde te maken. Op de Face-

book pagina van unit 2 vindt u alle foto’s . Hieronder ziet u een kleine selectie.   

 

Kortom we zitten er al weer helemaal in. Veel leesplezier met deze eerste klinkerlink 

van 2016 en vergeet u vooral niet aan te melden voor de interessante themaouder-

avond over de visie van Klinkers. Deze avond staat gepland op maandag 25 januari. 

Daarover kunt u op de volgende pagina meer lezen.  

                    1 

BASISSCHOOL KLINKERS/ JAARGANG 10 / NUMMER 08 / VRIJDAG 8 JANUARI 2016 

 WELKOM 2016! EEN NIEUW JAAR 



Aanwezigheid Ellen 

Vanwege de wisselende 
werkdagen van Ellen, com-
municeren wij de komende 
periode via de klinkerlink op 

welke dagen u Ellen kunt 
treffen op 
Klinkers. 

Week 2: 11,12,13,14 jan. 
Week 3: 19,20 (ochtend), 21 

Namens het team van Klinkers wensen wij iedereen een gelukkig en liefdevol 2016 toe. 

THEMAOUDERAVOND  
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Op maandagavond 25 januari, vanaf 19.45 uur, organiseren wij wederom een themaouder-
avond. Tijdens deze avond gaan wij dieper in op de visie van Klinkers en lichten wij de actue-
le ontwikkelingen toe. Wij presenteren dan ook de doorgaande lijn van unit 1 t/m 4.  Leer-
krachten van iedere unit zullen ook een inhoudelijke bijdrage leveren aan deze avond.  Deze 
avond is bedoeld voor alle ouders van Klinkers, ook voor ouders die al  bekend zijn met ons 
onderwijsconcept .  
We hopen u deze avond te mogen verwelkomen want wij laten u graag zien hoe wij beteke-
nisvol onderwijs op Klinkers vormgeven. 
 
Vanwege de organisatie is het prettig om te weten hoeveel ouders er komen. U kunt zich 
aanmelden voor deze avond door een e-mail te sturen naar: jos.montulet@xpectprimair.nl 
 

 

Dit zal de laatste keer zijn dat deze rubriek wordt opgenomen in de klinkerlink. De 

verbouwing is nog niet helemaal afgerond. De definitieve oplevering van alle ruimtes 

staat gepland voor na de carnavalsvakantie. Daarna zal de kleuterspeelplaats in ere 

worden hersteld door de aannemer en de hovenier. 

 

Inmiddels maakt unit 2 gebruik van de ruimtes in de nieuwe vleugel, hierboven vindt 

u daarvan nog enkele foto’s.  

UPDATES RONDOM DE VERBOUWING 

UPDATE KARIN VAN LAARHOVEN 

Karin is bezig met de chemobehandelingen. Dat is heftig voor haar. Ze heeft veel last 
van de bijwerkingen.  
Ze heeft laten weten heel blij te zijn met alle lieve kaarten, berichtjes, tekeningen en 
brieven die ze van u en de kinderen ontvangt. 
Op deze manier voelt ze zich nog steeds heel erg betrokken bij de school en dat geeft 
haar een fijn gevoel. 



Adresgegevens: 

Woerdenstraat 60 

5036 BL Tilburg 

013– 5718240 

www.bsklinkers.nl 

 

 

 

bs.klinkers@xpectprimair.nl 

www.twitter.com/bsklinkers 

www.facebook.com/

basisschoolklinkers 
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De feestneuzen 
 

09-01 Matz, Toermalijn 

12-01 Maud, Zonnesteen 

17-01 Sam, Valkenoog 

18-01 Naz, Flint 

18-01 Oscar, Aventurijn 

20-01 Dean, Topaas 

 

 

Deze kerstvakantie is weer het populaire zaalvoetbaltoernooi gespeeld. Maar liefst 1800 kinderen 
uit Tilburg hebben hier aan meegedaan. Vanzelfsprekend was Klinkers weer goed vertegenwoor-
digd. We hebben meegedaan met maar liefst 9 teams! Op de eerste plaats willen we alle coaches 
en ouders bedanken die tijdens dit toernooi de kinderen hebben aangemoedigd en begeleid. Met 
een aantal teams zijn we zelfs in de prijzen gevallen. Klinkers 2 en 3 hebben de sportiviteitsprijs 
gewonnen. De meiden van Klinkers 6 zijn 3de van Tilburg geworden na een spannende penalty 
reeks. Hiermee hebben ze een uitnodiging ontvangen voor het Johan Cruijff Court 6 tegen 6 toer-
nooi. Het team van Klinkers 5 is zelfs kampioen geworden van Tilburg!  

ZAALVOETBALTOERNOOI 

Traditiegetrouw nodigen wij elk jaar alle ouders van de MR 
en OR, alle stagiaires en teamleden uit voor een gezellig sa-
menzijn aan het eind van het jaar. Dit jaar hebben we dat 
verschoven naar het nieuwe jaar in de vorm van een Nieuw-
jaars lunch. 
 
Vanaf deze plaats willen wij nogmaals alle ouders bedanken 
die zich voortdurend belangeloos inzetten voor onze school.  

NIEUWJAARSLUNCH  

Op dinsdag 19 januari hebben wij met het team een studiedag. De kinderen 
zijn die dag de gehele dag vrij.  

In het kader van binding hebben de kinderen van unit 3 deze week het kernconcept op een beteke-

nisvolle manier afgesloten. De vier klassen hebben ieder vier verzorgingstehuizen bezocht en de ou-

deren een leuke ochtend/middag bezorgd. Van bingo, toneelstukjes tot aan goocheltrucs, er is van 

alles door de kinderen georganiseerd. De kinderen van unit 3 hebben het 

bezoek, van uitnodiging tot dagplanning, helemaal zelf georganiseerd.  

AFSLUITING KERNCONCEPT BINDING UNIT 3 


