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LUSTRUM 

Klinkers bestaat 10 jaar!  

 

10 Jaar geleden is basisschool Klinkers gestart, met 75 leer-

lingen, 4 leerkrachten en 1 directeur. Ons huidige gebouw stond 

er toen nog niet en de lessen werden verzorgd in barakken. We 

zijn er trots op dat we in 10 jaar tijd zijn gegroeid tot een school 

van zo’n 400 leerlingen. En dat hebben we de afgelopen dagen 

uitgebreid gevierd!  

 

Op woensdag openden we de lustrumweek. Via de rode loper 

liepen alle kinderen naar het voetbalveld waar ze een glaasje kin-

derchampagne kregen.  Daar sprak Ellen een woordje en kregen 

we van het bestuur van Xpect primair een cadeautje.  

Daarna kon iedere leerling 3 workshops volgen die verzorgd wer-

den door leerkrachten, ouders en vrijwilligers. Als lunch kregen 

we frietjes met een snack. 

 

Op donderdag vertrokken we om 9 uur met 8 volle bussen naar 

Toverland. Hier en daar was de spanning van de gezichten af te 

lezen, maar toen we het parkeerterrein van Toverland opreden 

veranderde die spanning in een enorme euforie bij het zien van 

de houten achtbaan Troy. Heel het park zag blauw van de klinkers

-shirtjes. De sfeer zat er goed in, iedereen hielp elkaar en alles is 

goed verlopen. Om half 6 waren we moe maar voldaan weer te-

rug op school. 

 

Op vrijdag hebben we ons nieuwe schoolplein, schoolplein 14, 

geopend. Daarbij hebben kinderen een aantal zelfbedachte spel-

len gedemonstreerd en was Greg van Hest, een olympische hard-

loper, aanwezig om  het lint  door te knippen.  Daarna hebben we 

heerlijk buiten gespeeld. We hebben deze lustrumweek afgeslo-

ten met een gezellige picknick met veel papa’s en mama’s, opa’s 

en oma’s. 

 

Als team kijken we terug op een hele gezellige week . Nogmaals 

dank aan de werkgroep en met name de ouders van de OR voor 

de organisatie!  

  
Alle foto’s zullen binnenkort te zien zijn op facebook en op de website van de school.  



Vervoer Musical 

Unit 2 en 3 mogen woensdag 

20 juli om 12.45 uur naar de 

musical van unit 4 gaan kijken 

in cultureel centrum de Bood-

schap in Rijen. Er zijn nog een 

aantal groepen die onvol-

doende vervoer hebben. 

Mocht u in de gelegenheid 

zijn om woensdag vanaf 12.00 

uur te kunnen rijden dan kunt 

u zich hiervoor aanmelden op 

de intekenlijst die op de deur 

hangt. Uiteraard is er voor u 

dan ook een plekje in de zaal 

gereserveerd zodat u ook kunt 

genieten van de voorstelling. 

Wij bedanken Janine, moeder van Omar en Zara voor het 
schenken van een watertap voor iedere klas! 

VANUIT DE MR 

Op donderdag 7 juli was de laatste mr vergadering van dit jaar.  Daarin zijn de 

laatste documenten vastgesteld. Deze zijn te vinden in de MR-map. We heb-

ben ook gesproken over de werkzaamheden van de MR voor het nieuwe 

schooljaar. Deze vergadering hebben we afgesloten met een borrel waarin 

we afscheid namen van Ron van Beek als voorzitter van de MR. Ron, bedankt 

voor jouw inzet de afgelopen jaren.  
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JUFFROUW KAREN 

Bij Juffrouw Karen uit Aquamarijn is een paar weken geleden borstkanker geconstateerd. 

Vorige week vrijdag is zij op bezoek geweest in unit 1 en hebben de kinderen haar alles 

mogen vragen wat ze maar wilden weten. Dit was een bijzonder moment voor de kin-

deren, de collega’s en voor Karen zelf. Afgelopen week is zij begonnen met de behande-

ling. De komende tijd zal Karen dus niet op school zijn. Er zal een brievenbus geplaatst 

worden op de koelkast van unit 1 (beneden in de grote hal). Hier kan iedereen  post voor 

Karen in doen en zullen wij zorgen dat dit bij Karen terecht komt. Wij wensen Karen veel 

sterkte en beterschap.  

BERICHT VAN JUFFROUW KARIN 

Lieve Kinderen en ouders,   

Aan het eind van dit schooljaar, een schooljaar waarin ik door ziekte aan de zijlijn stond, 

wil ik jullie bedanken voor jullie lieve en hartelijke reacties en voor de vele kaarten, be-

richten en knutselwerkjes! De keren dat ik op school was, heb ik veel met kinderen uit 

alle units kunnen praten. De kinderen stelden mij hele eerlijke vragen of gaven mij een 

dikke knuffel. Mijn collega’s hebben er voor gezorgd dat ik me nog midden in het team 

voel staan. Hartverwarmend!  

De kanker is actief in mijn lichaam, dat maakt dat ik heel rustig aan moet doen. Het is 

onzeker hoe het ziekteproces verder zal verlopen, ik word zorgvuldig begeleid door de 

longartsen.  

Ik wil jullie een hele fijne vakantie toewensen!! Geniet van elkaar en hopelijk van aange-

naam zomerweer. Zolang mijn ziekte het toelaat, zal ik ook in het nieuwe schooljaar be-

zoekjes brengen aan school om te genieten van de kinderen en mijn collega’s  

Lieve groeten van juf Karin. 



ZIJ VIEREN FEEST: 

15-07 Liz Vermeulen, Smaragd 

18-07 Alban Bytyci, Toermalijn 

18-07 Sofie Zoon, Tijgeroog 

20-07 Eva Smit, Valkenoog 

21-07 Jilko Brinkhof, Agaat 

21-07 Tim Overbeek, Valkenoog 

21-07 Jelte Pelders, Robijn 

22-07 Luna v Kollenburg, 
Valkenoog 

22-07 Mète van der Schoot, 
Zonnesteen 

 

En alle jarigen in- en vlak 
na de vakantie: 

Mitch van Gorkom, Fredrique 
Hooijen, Tom Hooijen, Jazz 
Kuijpers, Pien Esseling, Julot 
Bressers, Jade Lamberiks, Va-
lerie Coolen, Bas Hutten, Bente 
van Hautum, Rogier Gitz, Luca 
Kroon, Lotte Smulders, Puk de 
Koning, Beau van Iersel, Femke 
van Dun, Luka Esseling, Noah 
Meijer, Dahné Weijters, Hugo 
Witkamp, Wouter Kortman, 
Olivier Coolen, Emma-Sophie 
van den Dries, Siem Feddes, 
Thomas Ansems, Ise Melis, 
Pleun Troost, Thijmen van Hest, 
Guusje Heuts, Vince van 
Gameren, Kyara Keyner, 
Matthijs van der Velden, Amin 
Betteui, Kamiel van der Linden, 
Ailin Luc, Nick van Zelst, Kèjaro 
Kerremans, Melike Kulaksiz, 
Mees Voncken, Joep Kienhuis, 
Kiki van Belkom, Britt van de 
Lisdonk, Mingus van den Dries, 
Nina Dukic en Kaya van Pruijs-
sen. 

SCHOOLVERLATERS 

De laatste schoolweek voor weer een lichting Klinkers kinderen breekt aan. Een week 

waarin zij nog zullen stralen op het podium tijdens de musical, afscheid zullen nemen van 

hun leerkrachten, schoolgenootjes en elkaar en hun klinkerstijd af zullen sluiten met een 

feest dat door een aantal van hun ouders georganiseerd is. 

Wij als school zijn er trots op en dankbaar voor dat we deze kinderen hebben mogen bege-

leiden tijdens hun basisschoolperiode.  

Schoolverlaters, Het gaat jullie goed. Veel succes op het voortgezet onderwijs en laat ge-

rust je neus nog eens zien!  
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BEDANKT! 

Een speciaal bedankje aan alle mensen die voor een onvergetelijk kamp hebben ge-
zorgd: Jeroen Lips, John Boogers, Nan Lips voor het heerlijke eten. 

Cees Horsten en Armand van der 
Smissen voor het halen en bren-
gen van onze zooi. 

Tineke Bogers voor het lekkers. 

Ouders van groep 8 voor de fan-
tastische spooktocht. 

Collega's voor het bezoek van de Vossen 

En vooral ook onze 'kampsjaken': Ron van Beek, Arjan Elshout, Wendy Smolders en na-
tuurlijk Appie Sopamena die dit jaar voor het laatst mee was op kamp! 

 

EN NOG MEER BEDANKT! 

Afgelopen vrijdag hebben we afscheid ge-

nomen van een aantal mensen van de OR: 

Trudie, Petra, Desiree en Lorianne. Jaren-

lang hebben zij zich ingezet om de school 

te helpen bij het organiseren van activitei-

ten. Trudie en Lorianne waren er  zelfs 10 

jaar bij. Dames bedankt voor jullie enorme 

inzet en de fijne samenwerking!   

Ook dank aan alle ouders die zich het afgelopen jaar, op wat voor manier dan ook, ingezet 

hebben voor de school. Klassenouders, luizenouders, biebouders, ouders die zorgen voor 

vervoer bij een uitstapje, ouders die helpen bij het overblijven in unit 1, ouders die een 

groepje begeleiden bij een activiteit, ouders die klusjes uitvoeren voor de school, ouders 

die de school voorzien van afvalmateriaal waar wij nog mee kunnen knutselen, ouders die 

lid zijn van de MR, OR of de denktank, ouders die deelnemen aan de koffieochtend om 

samen met ons te sparren, ouders die gastlessen of workshops verzorgen. Een school kan 

niet zonder hulpouders. En kinderen vinden het erg fijn om de betrokkenheid van hun 

ouders bij school te voelen. Wij weten hoe lastig het soms voor jullie is om dit te combine-

ren met een drukke baan en een druk gezinsleven. We zijn dankbaar voor de bijdrage die 

jullie geleverd hebben het afgelopen schooljaar!  
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AFSCHEID……. 

10 maanden geleden stelde ik me in De Klinkerlink voor als de interim directeur en nu 
mag ik weer een stukje schrijven, dit keer vanwege mijn vertrek. 
Ik ben er trots op dat ik een jaar lang leiding mocht geven aan het team van Klinkers, een 
heel bevlogen team met passie voor onderwijs.  
Het was op meerdere fronten ook een bewogen jaar met onderwijsinhoudelijke en orga-
nisatorische veranderingen die niet altijd gemakkelijk waren. Toch ging iedereen ervoor, 
er is enorm hard gewerkt en het resultaat mag er wezen.  
Ik wist al dat ik Klinkers een hele leuke school vond, omdat ik er vanaf de start al regel-
matig kwam, maar het heeft mijn verwachtingen echt overtroffen. Wat een betrokken-
heid, wat een enthousiasme en wat een samenwerking van zowel de collega’s, de kin-
deren als de ouders. Vorige week was daar weer een levend bewijs van; wat ben ik blij 
dat ik die mooie lustrumweek nog mee kon vieren!  
Ik ben van Klinkers en iedereen die daarbij hoort gaan houden, dus afscheid nemen doet 
ook een beetje pijn. Ik geef echter in het volste vertrouwen het stokje over aan Jantiena, 
de nieuwe directeur van Klinkers die zich hieronder ook alvast aan u voorstelt.  
  
Deze week ben ik nog op Klinkers, als u mij nog persoonlijk wilt zien of spreken loop ge-
rust even binnen. Vrijdag zal ik om 12.30 uur in de hal staan om iedereen die dat wil nog 
even persoonlijk de hand te schudden.  
  
Tot slot wil ik u allemaal bedanken voor het vertrouwen en de fijne samenwerking en 
wens ik iedereen een mooie zomervakantie! 
  
Met een warme groet, 
  
Ellen  

GEVONDEN VOORWERPEN 

De bakken met de gevonden voorwerpen puilen uit! Bekers, bakjes, jassen en andere 

kledingstukken, sommigen zelfs voorzien van naam. Wij willen u vragen om hier de 

komende week nog even te in kijken of er iets van uw kind in ligt. Volgende week vrij-

dagmiddag gooien wij alles wat nog in deze bakken zit weg!   

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC09mM__zNAhVJlxQKHYNSDGEQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.praktijkschoolbreda.nl%2Factueel%2Fnieuws%2F1345%2Fafscheid-collega-s&psig=AFQjCNGbPVs9Njv052IiSvF_GsaocrKiI


 

EVEN VOORSTELLEN 

Beste leerlingen, ouders en verzorgers, 

 

Mijn naam is Jantiena Bakker en na de zomervakantie ben ik de nieuwe directeur van Klin-

kers. Ik zie er naar uit om op deze prachtige school te werken!  

Om vast wat over mezelf te vertellen: ik ben 37 jaar en woon in Tilburg Oud Noord, samen 

met mijn man en twee zonen van 8 en 1.  Tot de zomervakantie werk ik nog op de Hoge-

school Arnhem Nijmegen (HAN), bij het Kenniscentrum Kwaliteit van Leren. Daar houd ik 

me onder meer bezig met procesbegeleiding van basisscholen die willen innoveren.  Ik 

wilde al een tijd de overstap maken naar basisschooldirecteur en heb in Klinkers de perfec-

te match gevonden: een sterk onderwijsconcept, deskundig team en de goede sfeer die ik 

al heb mogen proeven.   

Gezien de wisselingen in directie die er op Klinkers zijn geweest heb ik afgelopen tijd al een 

paar keer rondgelopen, meegedraaid met een studiedag en hebben we de overdracht 

goed vormgegeven. Zo kan ik de ingezette ontwikkelingen van het afgelopen jaar voort-

zetten.  

Ik vind het belangrijk dat ouders mij makkelijk kunnen opzoeken en andersom.  Na de zo-

mer kunnen we dan ook nader kennismaken. Dus tot ziens op Klinkers! Voor nu iedereen 

een fijne vakantie gewenst.  
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Het team van Klinkers wenst u een hele   
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