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OP DE KALENDER 

21 maart: schoolfotograaf 

24 maart: Paasviering  

25 maart: Goede Vrijdag, alle kinderen 
zijn deze dag vrij.   

28 maart: Tweede Paasdag, alle kinderen 
zijn deze dag vrij.   

1 april: kikker in je bil & Klinkerlink nr. 15.  

Dinsdag 8 maart hebben we het nieuwe kernconcept Tijd en Ruimte geopend. De 

kinderen zagen in de ochtend alle leerkrachten en stagiaires seizoensgebonden ver-

kleed in de gang staan. Met deze trigger lieten we de kinderen op een leuke wijze 

kennismaken met het nieuwe kernconcept.  

In de thuisgroepen zijn de leerlingen vervolgens gaan brainstormen over het nieuwe 

kernconcept. Zo brengen we in kaart wat de kinderen al weten over dit onderwerp. 

De komende periode gaan we in iedere unit betekenisvol aan de slag. Unit 1 heeft 

het tuincentrum al bezocht in het kader van tuinieren en seizoenen. Unit 2 gaat aan 

de slag met Spacey, een wezen uit de ruimte die meer informatie wil over de seizoe-

nen op onze aarde. Unit 3 werkt met een verhalend ontwerp over 8 kinderen die uit 

verschillende delen van de wereld komen, zoals Azië, Afrika, Amerika. De kinderen 

gaan onderzoekend aan de slag; door vragen te stellen aan ieder kind over het land 

waar dat kind vandaan komt. Unit 4 pakt groots uit en laat de kinderen hele conti-

nenten onderzoeken en oplossingen bedenken voor vraagstukken waar deze conti-

nenten  mee te maken hebben, zoals droogte, armoede, overstromingen etc.   
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 OPENING KERNCONCEPT TIJD EN RUIMTE 



Reminder:  
Aanstaande maandag (21 maart) komt de schoolfotograaf op Klinkers.  

OPEN DAG KLINKERS 
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De open dag werd goed bezocht, in de ochtend kwamen er ongeveer 20 ouders op bezoek. Zij 
werden rondgeleid door leerkrachten, ouders of door kinderen uit groep 8 die dit zeer profes-
sioneel deden. Zij kregen daar ook veel complimenten over! 
 
’s Avonds kwamen er ook nog ongeveer 25 ouders 
langs, sommige ouders waren ’s morgens ook geweest 
en waren benieuwd naar het verhaal achter de praktijk. 
Het was een leuke interactieve avond waar we verteld 
hebben over de visie van ons onderwijs en waar ruimte 
was voor het beantwoorden van alle vragen.  
 

 

Aanwezigheid Ellen 

Vanwege de wisselende werkda-

gen van Ellen, communiceren wij 

de komende periode via de klin-

kerlink op welke dagen u Ellen 

kunt treffen op Klinkers. 

Week 12:  

21, 22, 23 ochtend, 24 maart 

 

Week 13:  

29, 30 en 31 maart 

 
 

 

PASEN 

Op donderdag 24 maart is de paasviering op school. Wij zullen deze dag starten met een 
paasontbijt in de eigen klas. Ieder kind maakt hiervoor 4 hapjes. Wij willen u vragen om uw kind 
ook een eigen bord mee te geven. Voor de rest zorgt de school.  

 
Deze dag besteden wij ook aandacht aan het paas-
verhaal vanuit onze katholieke identiteit. Verder 
gaan de kinderen een speurtocht doen en zijn er 
verschillende workshops. Voor de speurtocht heb-
ben wij uw hulp nodig. Op de deur van de klas 
hangt een lijst waarop u kunt intekenen. 

KOFFIEOCHTEND 

Zoals er in de vorige klinkerlink is aangegeven, zijn we weer gestart met de koffieochtenden. 

Ellen en Jos ontvangen u graag op donderdag 31 maart tussen 8.30 uur en 9.30 uur. Op die och-

tend is er ruimte om samen in gesprek te gaan over de ontwikkelingen binnen onze school.  

Misschien heeft u vragen, ideeën of opmerkingen die u met ons wilt delen.  

Wilt u komen?  Stuur dan van te voren een mailtje naar jos.montulet@xpectprimair.nl. Wellicht 

heeft u al enkele punten voor de agenda, voeg deze dan toe bij uw aanmelding.  

Wij zien u graag op donderdag 31 maart a.s. 

De koffie staat voor u klaar!  



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 
 

18-03 Dewi, Topaas 

19-03 Dido, Aventurijn 

19-03 Sten, Flint 

20-03 Dodona, Smaragd 

20-03 Pux, Toermalijn 

20-03 Lucas, Saffier 

22-03 Silke, Zonnesteen 

26-03 Gijsje, Saffier 

27-03 Caithlyn, Robijn 

27-03 Tijs, Tijgeroog 

27-03 Zoey, Valkenoog 

28-03 Loek, Robijn 

29-03 Anniek, Smaragd 

31-03 Irven, Aquamarijn 

31-03 Bram, Topaas 

 

 

 

De ouderraad (OR) van basisschool Klinkers bestaat uit 11 enthousiaste ouders uit verschillende 
units. De OR zet alles op alles om van elke activiteit een feestje te maken. Of het nu gaat om een 
ludieke opening van de Kinderboekenweek, een sfeervolle Kerst, vergaderen of het mede organi-
seren van het lustrum, het enthousiasme is enorm. 
 
We zouden als ouderraad echter niet zonder u als ouders kunnen. Het is steeds weer fijn dat we 
mogen rekenen op de klassenouders en andere hulpouders die zich inzetten voor alle kinderen. 
Daarnaast bedanken wij u ook hartelijk voor de ouderbijdrage, waardoor alle kinderen kunnen 
genieten van een schoolkamp, een lustrumfeest en allerlei andere activiteiten.  
 
Wellicht heeft u nog ideeën ten aanzien van de activiteiten of heeft u vragen of tips. Dan is het 
prettig om te weten bij wie u terecht kunt. Een gezicht zegt vaak meer dan een naam, vandaar de 
onderstaande foto’s, hopelijk spreekt u ons dan gemakkelijker aan.  
 
 
 

 

OR LEDEN 

Van links naar rechts, van boven naar beneden: 
Claudia Elbazzaz mama van Miloud (Topaas) 
Petra Schot mama van Kyara (Smaragd) 
Denise Dekkers mama van Jens (Toermalijn) 
Anjelica de Kroon mama van Romy (Saffier), 
Nick (Maansteen) en Amy (Jade) 
Trudie Linders mama van Noah (Saffier) 

Van links naar rechts, van boven naar beneden: 
Ingrid Bertens mama van Thijs (Saffier) Tim 
(Agaat) en Marlieke (Toermalijn) 
Richard Lanser papa van Meike (Aventurijn)  
Silke (Agaat) en Tibbe (Flint) 
Lobke van Pruijssen mama van Kaya (Zonnesteen) 
Kiymet Kulaksiz mama van Melike (Maansteen), 
Akasya (Zonnesteen) en  Yahya (Flint) 
Desiree Knippels mama van Vilkens (Saffier) 
Lorianne van Beek mama van Justin (Topaas) 



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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Foto van de Verbeeten Challenge  

Misschien heeft u er al eens van gehoord, of misschien niet, maar de Verbeeten Challenge biedt 
een podium voor iedereen die een vuist wil maken tegen kanker. Aangezien 2016 is aangebro-
ken, betekent dit dat de Verbeeten Challenge er weer aankomt! Op zondag 10 april 2016 hebben 
wij een 100 tal vrijwilligers bereid gevonden om mee te werken aan een evenement om voor de 
derde keer de strijd aan te gaan tegen kanker! 
  
De bedoeling is om 1000 km af te leggen binnen één dag. Richt je eigen team op, of sluit je aan als 
individu. Van jong tot oud, hardloper, wielrenner, skeeler, wandelaar: iedereen is welkom!  
Ook kinderen verdienen een kans om te strijden tegen kanker! Dus ook dit jaar hebben we  weer 
speciaal voor kinderen de Fun Challenge georganiseerd. Voor slechts €5,- per kind kan je een passe
-partout kopen waarmee je toegang krijgt tot het speciaal opgezette Kidsplein (met springkussens, 
knutselhoek, rodeo stier, spelletjes, kinderdisco en andere leuke bezigheden) en mag je meedoen 
aan de Fun Challenge: zo veel mogelijk rondjes op het speciaal aangelegde parcours op het terrein 
van Instituut Verbeeten in Tilburg in 1000 tellen! Op je (kinder)fiets, skateboard of step, rennend 
in carnavalskleren of op naaldhakken, in je “in-de-knutselhoek-zelf-geknutselde- Starwarspak of 
helemaal anders: ga van start, en maak zoveel rondjes als je kunt! De FunChallenge kan niet kleur-
rijk en bont genoeg zijn!   
 
Uiteraard mogen ouders, opa’s en oma’s, knotsgekke ooms en tantes, tieners, twintigers, derti-
gers, veertigers ook gezellig meedoen. Iedere deelnemer kan met zijn passe-partout allerlei lekke-
re en leuke dingetjes gratis ophalen bij de ‘bar’ en iedereen krijgt na afloop, als je de route hebt 
uitgelopen, een prachtige medaille! 
 
De route wordt gelopen op het terrein bij het Verbeeten Instituut en start rond 16.00 uur. Afhan-
kelijk van de hoeveelheid aanmeldingen zullen we diverse starttijden hanteren. Ook zullen we in-
dien nodig een indeling maken op leeftijdscategorie. Meer informatie hierover kan je vinden op de 
website: http://verbeetenchallenge.nl/evenement/funchallenge/  
 
Natuurlijk hopen we op jullie deelneming en op heel veel toeschouwers op deze dag om er weer 
een gezellige en vooral mooie dag van te maken! Dus vertel vrienden en familie over de VC en 
hopelijk tot dan! 
 
Met vriendelijke groeten namens de organisatie,  
Miranda Bijlsma, Jasper Coolen en Annemiek Verwegen  

Verbeeten Challenge 

 

Vrijdag 25 maart (Goede Vrijdag) en maandag 28 maart (Tweede Paasdag) 

zijn alle kinderen vrij. Geniet samen van dit lange weekend.  


