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OP DE KALENDER 

 

20 oktober: informatieavond 
Voortgezet Onderwijs (VO) unit 4, 
start om 20:00 uur.  

23 oktober: viering hoogste punt 
verbouwing, 12:15 uur. 

23 oktober: afsluiting Kinderboe-
kenweek. 

26 oktober t/m 1 november:  
herfstvakantie.  

2 november: luizencontrole. 

3 november: studiemiddag, kin-
deren vanaf 12.30 uur vrij (Petteflet 
12.20 uur).  

Op vrijdag 23 oktober bereiken we het hoogste punt van de verbouwing op Klin-
kers. Dit willen wij niet zomaar voorbij laten gaan. Dit gaan wij vieren met alle 
kinderen, Kinderstad, de stichting en betrokkenen van het bouwbedrijf. Dit vie-
ren wij buiten op de speelplaats voor de school (het voetbalveld). Indien u het 
leuk vindt om bij dit moment aanwezig te zijn, bent u van harte welkom. Marieke 
van der Meulen (locatieleider BSO Klinkers) en Ellen zullen een korte woordje tot 
iedereen richten, waarop we het hoogste punt op een feestelijke wijze met de 
kinderen zullen vieren. Dit zal plaatsvinden op vrijdag 23 oktober om 12.15 uur.  
Om het overzicht te bewaken willen we aan u vragen om uw kind eerst terug te 
laten gaan met de leerkracht naar de eigen thuisgroep. Daarna kunt u uw kind 
ophalen zoals dat in iedere unit gebruikelijk is.  
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VIERING HOOGSTE PUNT VERBOUWING  

De afsluiting van de Kinderboekenweek vindt plaats op 23 oktober onder schooltijd. Bij 
de start van de Kinderboekenweek heeft de OR de kinderen een prikkelende vraag ge-
steld. Deze vraag past binnen het kernconcept evenwicht en kringloop. De kinderen 
zijn vervolgens in de eigen units fanatiek aan de slag gegaan op zoek naar antwoorden.   

Zo hebben ze in unit 3 onderzoek gedaan naar wat er gebeurt in Nederland wanneer 
de dijken er niet zouden zijn. Ze hebben veel informatie gelezen en verwerkt tot een 
presentatie. Aanstaande maandag en dinsdag gaat de OR in de groepen langs om te 
kijken wat de kinderen gemaakt hebben. Op vrijdag 23 oktober sluiten we de Kinder-
boekenweek af, dan komt de OR onder schooltijd in iedere groep op bezoek met een 
verrassing.  

Op vertoon van het kinderboekenweekgeschenk mogen kinderen op zondag 18 okto-
ber gratis naar binnen bij ruim 20 wetenschapsmusea en science centra. Op de website 
www.ns.nl/tijdvoorlezen kunt u lezen welke musea hieraan meedoen. 

 

AFSLUITING KINDERBOEKENWEEK 



Aanwezigheid Ellen 

Week 43: dinsdag t/m vrijdag 
Week 44  (herfstvakantie) en 
45: afwezig i.v.m. vrijwilligers-
werk in Oeganda. Jos is maan-
dag en dinsdag na de herfstva-
kantie extra ambulant. Cheska 
staat dan de hele week in de 
groep Maansteen  

Leerlinggegevens 

Voor ons is het belangrijk dat 
alle (contact)gegevens van de 

leerlingen en ouders up-to-date 
blijven. U heeft vorige week een 

brief ontvangen met de gege-
vens zoals die bekend zijn bij 

ons. We hebben al van heel veel 
ouders de brief, met eventuele 
aanpassingen, retour gekregen.   

Reminder: als u dit nog niet 
gedaan heeft, wilt u dat dan 

alsnog even doen?  

Even opfrissen…. 
De parkeerstroken vóór school zijn bedoeld als Kiss & Ride zones. Het zou fijn 

zijn als u daar rekening mee kunt houden, wanneer u uw kind komt brengen of halen. 

BERICHT VAN DE MR 
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UPDATES RONDOM DE VERBOUWING 

 

Donderdag 15 oktober heeft er op Klinkers wederom een bouwoverleg plaatsgevonden 

met alle betrokkenen. Namens Klinkers is Jos Montulet aangeschoven om de samenwer-

king en te voortgang te bewaken. De oplevering van de lokalen gaat nog altijd volgens de 

planning. De oplevering staat gepland na de kerstvakantie. Unit 2 zal de nieuwe vleugel 

gaan betrekken. Unit 3 zal op de huidige plaats van unit 2 zijn intrek nemen. Dit betekent 

dat er bij oplevering zo spoedig mogelijk een interne verhuizing zal plaatsvinden.  

 

Het gedeelte van de BSO heeft een kleine vertraging opgelopen en zal rond Carnaval opge-

leverd worden. Wanneer ook het gedeelte van de BSO wordt opgeleverd kunnen we volle-

dig gebruik maken van de nieuwe ruimtes. Vanzelfsprekend  zal er daarna een feestelijke 

opening komen.   

 

Op 15 oktober is ’s avonds een bijeenkomst met de denktank van ouders uit unit 3 gehou-

den. Tijdens deze avond hebben we de huidige situatie geëvalueerd, de gang van zaken 

omtrent de verbouwing besproken en hebben we het gehad over de verkeersbrigadiers.  

 

   

 

 

 

 

Afgelopen week heeft u kunnen stemmen op de kandidaten voor de Medezeggenschapsraad. 
De stemmen zijn geteld en Koen en Bertine zijn vanuit de oudergelding nieuw in de MR.  Wij 
heten hen van harte welkom!  Ron van Beek blijft voorzitter en de MR wordt compleet ge-
maakt door Marijke, Joortje en Kim. 

Het eerste werk ligt ook al klaar. Zo wordt volgende week het luizenprotocol week herschre-
ven en in november zal er naar het schoolplan gekeken worden. 

 



Adresgegevens: 

Woerdenstraat 60 

5036 BL Tilburg 

013– 5718240 

www.bsklinkers.nl 

 

 

 

bs.klinkers@xpectprimair.nl 

www.twitter.com/bsklinkers 
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De feestneuzen: 
 

17-10 Donna, Smaragd 

18-10 Meike, Aventurijn 

20-10 Joep, Topaas 

20-10 Santi, Jade 

22-10 Chess, Flint 

23-10 Inéz, Zonnesteen 

28-10 Dyani, Jade 

28-10 Sam, Aventurijn 

28-10 Sophie, Aventurijn 

28-10 Mika, Jade 

29-10 Nina, Saffier 

31-10 Ella, Zilveroog 

31-10 Inke, Tijgeroog 

04-11 Vilkens, Saffier 

 

Het kernconcept Evenwicht en Kringloop is in volle gang.  Er worden proefjes gedaan, we gaan de 
natuur in en unit 2 is op bezoek geweest bij het Technieklab. Om u een indruk te geven waar de 
kinderen op dit moment aan werken hebben we een kleine foto collage voor u. 

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.  

Ieder jaar organiseert Brabants Landschap de Week van het Landschap in één van haar gebieden. 
Dit jaar is dat de Natuurpoort de Roovertsche Leij in Goirle. Van 18 t/m 25 oktober 

Er zijn allerlei activiteiten voor jong en oud, zoals excursies met de boswachter, wandel en fiets-
routes, een landschapsmarkt, theater en een apart kinderprogramma.  

WEEK VAN HET LANDSCHAP 

Nogmaals een oproep voor de themaouderavond van maandag 9 november. Vanaf 19.30 uur staat 
voor u de koffie klaar in combinatie met een inhoudelijke avond over de methodiek van de Kanjer-
training. Misschien is het u ontschoten of lijkt het nog ver vooruit, graag zien wij uw aanmelding 
tegemoet.  

Deze avond is interessant wanneer u vragen heeft over de Kanjertraining of wanneer u nog niet op 
de hoogte bent van de uitgangspunten van deze methodiek. Ook voor ouders die al langer bekend 
zijn met de Kanjertraining, belooft het een interessante avond te worden.  

Om een inschatting van de opkomst te ma-
ken, een vriendelijk verzoek om u via de e-
mail aan te melden bij 
jos.montulet@xpectprimair.nl. 

REMINDER THEMAOUDERAVOND 


