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OP DE KALENDER 

9 juni:  

Schoolbezoek College van 
Bestuur 

Voetbal, leerkrachten vs. 
unit 4 

10 juni: 

Klinkerlink nr. 19. 

 

Afgelopen week heeft een grote club kinderen van Klinkers meegelopen met de 

avond4daagse. Twee avonden is er gestart vanuit het Reeshofpark en twee avonden 

was de start bij de Rooi Pannen. De organisatie van dit evenement had nieuwe routes 

bedacht. Dit zorgde ervoor dat we tijdens het wandelen weer andere straten van Til-

burg zagen. Het was af en toe spannend of we 

het droog zouden houden, hier en daar hoor-

den we kinderen vertellen hoe zeer hun voe-

ten deden maar ondanks dat zat de sfeer er 

goed in. Op donderdagavond hebben de lo-

pers namens de OR en school de medailles in 

ontvangst genomen. Hierbij willen we de OR 

bedanken voor de goede organisatie en de 

goede zorgen. Wij zijn trots op onze kanjers 

die weer een medaille rijker zijn.  
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AVOND4DAAGSE 

  

Rekenen met de traktatie van 

de avond4daagse! 

ACTIVITEITEN REESHOFCOLLEGE 

Sinds vorige week komen er iedere dinsdag en donderdag leerlingen van het Reeshofcolle-
ge naar onze school. Zij zullen 6 weken lang, tijdens de grote pauze van unit 2, activiteiten 
organiseren op het plein en op het voetbalveld. De leerkracht die surveilleert is tijdens 
deze activiteiten ook aanwezig. We hebben al veel leuke momenten gezien en zijn positief 
over deze manier van samenwerken met het Reeshofcollege.  
 
Schoolplein14 voor Klinkers 
Om kinderen nog meer te stimuleren tot bewe-
gen en spelen, hebben we de samenwerking 
gezocht met schoolplein14 van de Johan Cruyff 
Foundation. Daar hebben we goed nieuws over. 
Deze week hebben ze de ondergrond voor de 
coatings schoongemaakt. Indien het droog blijft 
zullen de coatings komende week worden aan-
gebracht. Wij kijken uit naar de oplevering van 
het nieuwe plein!! 



Gaat uw kind op dinsdag 28 juni naar de BSO?  
Geef het dan even door aan meneer Pim!! 
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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 23: 30, 31, 1, 3  

 

Week 24: 6, 7(middag), 8, 9 

 

 
 

 

Vorige week is de MR weer bij elkaar geweest om te vergaderen. Tijdens deze vergadering 
is gesproken over de schoolfotograaf. 73% van alle ouders heeft de schoolfoto besteld. Als 
u de inlogcode kwijt bent, kunt u  die op de administratie nog even op halen. In een vorige 
klinkerlink is aangeven dat er een communicatieprotocol gemaakt is. Dit protocol wordt in 
het volgend schooljaar besproken met de nieuwe directeur. De onderwijstijden en het va-
kantierooster voor 2016-2017 zijn besproken en goedgekeurd. Hieronder kunt u alvast zien 
hoe het vakantierooster er volgend schooljaar uit gaat zien. 

VANUIT DE MR 

vakantie van  tot 

Herfstvakantie 24-10-2016  28-10-2016 

Kerstvakantie 26-12-2016  6-1-2017 

Voorjaarsvakantie 27-2-2017  3-3-2017 

2e paasdag 17-4-2017   

Meivakantie 24-4-2017  5-5-2017 

Hemelvaart  25-5-2017  26-5-2017 

2e pinksterdag 5-6-2017   

zomervakantie 17-7-2017  25-8-2017 

VAKANTIES SCHOOLJAAR 2016—2017 

Hieronder vindt u het vakantierooster zoals deze wettelijk zijn vastgesteld voor het volgend 
schooljaar: 

 

 

 

 

 

 

 

Overige vrije dagen en/of studiedagen worden tijdig met u gecommuniceerd via onze  

ouderkalender.  

Op dinsdag 28 juni is de sportdag. De kinderen van unit 1 spelen dan spelletjes op school. 
De kinderen van unit 2, 3 en 4 gaan sporten bij Atledo in Dongen. In verband met het bren-
gen en halen van de kinderen hebben we voor deze dag de schooltijden aangepast. De 
kinderen van unit 1 gaan van 8.30 uur tot 14.30 uur naar school. De kinderen van unit 2, 3 
en 4 zijn van 9.00 uur tot 15.00 uur aanwezig bij Atledo in Dongen. Wij vragen van u om 
zelf voor dit vervoer te zorgen.  

Wij zijn op zoek naar hulpouders voor deze dag. Hiervoor hangen intekenlijsten op de deur 
van de thuisgroep.  

Pim wil graag zeker weten welke kinderen er die dag naar een 
BSO gaan. Wij vragen de ouders van de kinderen die op dins-
dag 28 juni gebruik maken van de BSO een mailtje te sturen 
naar pim.berends@xpectprimair.nl 

SPORTDAG 

Eindscore Cito  

Groep 8 

De resultaten van de cito 
eindtoets zijn inmiddels be-
kend. Er hebben 44 kinderen 
meegedaan met de toets. De 
schoolscore van Klinkers is dit 
jaar 537,8. Dat is ruim boven 
het landelijke gemiddelde 



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 
 

28-05 Elanur, Robijn 

28-05 Raf, Maansteen 

30-05 Myrthe, Maansteen 

30-05 Luc, Maansteen 

01-06 Bruno, Zilveroog 

02-06 Julian, Smaragd 

02-06 Julie, Maansteen 

02-06 Sem, Robijn 

03-06 Aurelien, Maansteen 

04-06 Mats, Smaragd 

04-06 Lukas, Maansteen 

04-06 Thijs, Smaragd 

05-06 Lieke, Zilveroog 

05-06 Jelle, Robijn 

07-06 Marlieke, Toermalijn 

07-06 Jip, Aquamarijn 

07-06 Kjell, Saffier 

08-06 Bo, Flint 

09-06 Sem, Zonnesteen 

09-06 Matiz, Tijgeroog 

 

Van woensdag 13 juli tot en met vrijdag 15 juli zullen wij ons 10-jarig bestaan vieren met een 

lustrumweek. De OR en een aantal leerkrachten zijn al volop bezig met de voorbereidingen 

hiervan. Op woensdag openen we de lustrumweek feestelijk met een hapje en een drankje. 

Daarna gaan de kinderen unit doorbroken workshops volgen. Op donderdag zullen wij op 

schoolreisje gaan en op vrijdag is er een buitenspeeldag. Over een aantal weken zult u van 

ons een programmaboekje voor deze week ontvangen.   

Taart 
Op woensdag 13 juli willen we de lustrumweek graag feestelijk met de kinderen openen. 
Daar zullen we op een speciale manier vorm aan gaan geven. Bij feest hoort natuurlijk taart! 
Wij willen deze ochtend graag met alle kinderen van Klinkers taart eten. Wie zou het daarom 
leuk vinden om voor deze opening thuis een taart te bakken? De taarten worden op 13 juli 
door u mee naar school genomen en op een plek tentoongesteld. Het lijkt ons leuk als er bij 
elke taart een kort kaartje gemaakt wordt waar de ingrediënten op beschreven staan.  

Wanneer uw kind allergisch is voor bepaalde ingrediënten, dan vragen wij u om zelf voor uw 
kind een lekkere traktatie mee te nemen.  

De inschrijflijst voor de taarten hangt op de deur van elke thuisgroep. Wij willen u vragen per 
gezin maximaal 1 taart te bakken.  

Alvast bedankt voor het meedenken!  

Heeft u hier nog vragen over dan kunt u het beste contact opnemen met Kim van der Mee-
ren, leerkracht unit 3, (kim.vandermeeren@xpectprimair.nl) . 

ZOMERWEKEN MAD SCIENCE 

Blijven experimenteren tijdens de zomervakantie met Mad Science!! 
 
Krijg jij nooit genoeg van Mad Science….?? Dat komt goed uit, want 
de inschrijving voor de Zomer Vakantiedagen is gestart! Ben je tus-
sen de  6 en 12 jaar, dan kun je je opgeven voor een fantastische 
week vol met avontuurlijke en educatieve proefjes en experimen-
ten. Tijdens deze week kun je ervaren, voelen, proeven, zien, ho-
ren, ruiken en echt beleven waar (Mad) Science nu werkelijk voor 
staat!  
 
Nieuwsgierig geworden? Kijk snel op de website van Mad Science 
http://nederland.madscience.org 
of bel naar 088 - 030 3320. 
 
Geplande weken op bs Meander (Meddostraat 6, 5045 EH Til-
burg): 
Week 30: maandag 25 t/m donderdag 28 juli 
Week 31: maandag 1 t/m donderdag 4 augustus 
Week 34: maandag 22 t/m donderdag 25 augustus 
Week 35: maandag 29 augustus t/m donderdag 1 september 

 

LUSTRUM 


