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21 september: groepsavond unit 4 

22 september: groepsavond unit 3 

23 september: groepsavond unit 2 
en studiemiddag team. De kin-
deren zijn om 12.30 uur vrij. 
(locatie Petteflet 12.20 uur) 

28 september: groepsavond unit 1 

2 oktober: afsluiting KC communi-
catie 

 

Alle groepsavonden starten 
om 20:00 uur! 

 

In de vorige klinkerlink hebben wij aan u gevraagd om uw mening te geven over de 16 

toekomstdromen van basisschool Klinkers. Het is fijn om te zien dat u daar in grote 

getalen gebruik van heeft gemaakt. We hebben 102 reacties mogen ontvangen. Uw 

input wordt besproken met het team in de eerst volgende teamvergadering en ver-

volgens meegenomen in het nieuwe schoolplan voor de komende vier jaren. Hieron-

der vindt u de top 5 m.b.t. de 16 toekomstdromen, en het complete overzicht.  

 

1. Aandacht voor cultuur, creatieve vaardigheden, drama en muziek gekoppeld aan 

de kernconcepten. 

2. Ontwikkelen van een gezamenlijke visie op gedrag en hoe om te gaan met onge-

wenst gedrag. 

3. Een rijke en gestructureerde leeromgeving met materialen uit de echte wereld; 

schoolgebouw en inrichting aangepast aan het concept van Klinkers. 

4. Ruimte voor leer– en onderzoeksvragen; wetenschap en techniek gekoppeld aan 

de kernconcepten.  

5. Een gezamenlijke visie op autonomie; een balans tussen loslaten en sturen, auto-

nomie binnen kaders, veiligheid én vertrouwen bieden.  

 

Daarnaast hebben wij vele reacties mogen ontvangen waarin ouders zeer waardevolle 

toevoegingen hebben gedaan. Eveneens zijn er een aantal zorgen gedeeld waar wij, 

als partners, met elkaar de dialoog over moeten blijven voeren.  
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Elfjes van unit 3 

 

 

Cool 

het torenlokaal 

het is leuk 

voor de klas Aventurijn 

Heerlijk 

-- 

Sam, groep 5. 

In de bijlage vindt u een uitnodiging voor de activiteit in het kader van de Kinderboekenweek.  
Deze activiteit vindt plaats op 15 oktober. Lees het snel!   

BERICHT VAN DE MR 
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UPDATES RONDOM DE VERBOUWING 

Deze rubriek zal gedurende het eerste half jaar van de verbouwing op Klinkers een vast 

onderdeel zijn van iedere klinkerlink. Via deze manier houden wij u op de hoogte van de 

laatste ontwikkelingen.  

 

Op dit moment zijn er geen bijzonderheden te vermelden m.b.t. de bouwwerkzaamheden 

op Klinkers.  

 

 

 

 

Op donderdag 10 september is de eerste bijeenkomst geweest van de MR. We hebben hier 
afscheid genomen van 2 ouders: Lilian en Maikel. Wij willen hen allebei hartelijk bedanken 
voor de inzet binnen de MR. 

Kim van Oorschot en Joortje Joosen zijn vanuit het team nieuw. Susanne Geerts en Jeroen van 
Ginneken hebben afscheid genomen. Binnenkort ontvangt u een bericht over de stemming 
voor nieuwe ouders in de MR. Verder is het luizenprobleem besproken. Binnen het team 
wordt het luizenprotocol opnieuw bekeken. Wij houden u hiervan op de hoogte. 

 



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: 
 

20-09 Silke, Maansteen 

21-09 Meagan, Zilveroog 

21-09 Emmie, Saffier 

21-09 Jayda, Agaat 

21-09 Dani, Valkenoog 

22-09 David, Saffier 

24-09 Antonio, Tijgeroog 

26-09 Kawah, Zonnesteen 

27-09 Elian, Maansteen 

27-09 Thalya, Maansteen 

27-09 Janne, Topaas 

27-09 Maxime, Flint 

28-09 Riis, Flint 

28-09 Floor, Maansteen 

29-09 Lois, Toermalijn 

29-09 Tess, Valkenoog 

30-09 Mika, Smaragd 

01-10 Jelle, Maansteen 

01-10 Floor, Zonnesteen 

 

Voor alle  kinderen uit groep 3 t/m 8 
 
Wil je graag gaan sporten maar weet je niet welke sport je leuk vindt? Ben je net gestopt met 
sporten en wil je graag iets anders gaan doen? Of ben je gek op sporten en wil je graag nóg een 
sport proberen? Dan is dit je kans! In september kun je je weer online inschrijven voor Try-Out 
Sports. Met Try-Out Sports kan je een aantal weken een sport uitproberen voor slechts € 5,-  Je 
mag maximaal drie sporten uitproberen. 
 
Flyer en website 
In de week van 21 september worden op alle basisscholen in de groepen 3 t/m 8 de Try-Out Sports 
flyers uitgedeeld door de afdeling sport, gemeente Tilburg. Alle belangrijke gegevens staan hierin 
vermeld. De online inschrijving start op zaterdag 26 september en sluit op zondag 11 oktober via 
www.sportintilburg.nl/TOS  In de flyer lees je precies hoe dit moet. 
Ná aanmelding op de site ontvang je op jouw mailadres een inschrijfbevestiging.  
Deze moet je zelf uitprinten en meenemen naar de éérste kennismakingsles (samen met de € 5). 
 
Het is natuurlijk geweldig om samen met je vriendje of vriendinnetje te gaan sporten. Je moet dan 
tegelijk online  aanmelden voor dezelfde sport. Je kunt meteen zien of er nog plek is. Is er geen 
plaats meer dan kun je dat ook zien, je hebt dan de mogelijkheid om een andere keuze te maken. 
Samen sporten is toch veel leuker?! 
 
Voor meer informatie kunt u terecht bij Mieke Limpens, Gemeente Tilburg. 
Tel nr. 013-532 58 57 of stuur een e-mail naar tryoutsports@tilburg.nl  

TRY-OUT SPORTS  GEMEENTE TILBURG 

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.  

Het is misschien nog ver weg, maar op vrijdag 2 oktober sluiten we het kernconcept communicatie 
af. Dit doen we op een bijzondere wijze. Voor de zomervakantie hebben wij contact gelegd met 
een bedrijf (Mr. Pencil) die zelfgemaakte tekening van leerlingen bedrukt op kaarten voor scholen. 
We willen met deze actie graag geld inzamelen voor een nieuw speelplein achter de school.   

Op dit moment zijn we in gesprek met de gemeente en met de Cruyff foundation om op het plein, 
achter de school, een nieuw speelplein te realiseren. Dit project heet schoolplein14 voor 013. Op 
de website www.cruff-foundation.nl/schoolplein14/ is meer informatie te vinden. We hopen dat de 
samenwerking tussen de gemeente en de Cruyff foundation en de opbrengst van deze kerstkaar-
tenactie een flinke bijdrage kan leveren aan het realiseren van een nieuw speelplein voor alle leer-
lingen.   

Het is nog lang geen kerst, maar deze actie past mooi binnen het kernconcept communicatie. Daar-
naast hebben we natuurlijk de tijd nodig om dit alles te ontwerpen, bedrukken en uiteindelijk ook 
te verkopen. Komende week ontwerpen alle leerlingen een eigen kerstkaart in iedere thuisgroep. 
De gedrukte kerstkaarten worden op tijd naar school verzonden zodat kinderen deze kunnen ver-
kopen aan familie, buren en kennissen. De opbrengst van deze actie gaat in zijn geheel naar het 
nieuwe speelplein voor de leerlingen.  

Op vrijdag 2 oktober stellen wij de leerlingen in de gelegenheid om bij elkaar in de thuisgroepen te 
kijken naar alle mooie ontwerpen, voordat deze worden verzonden naar de drukkerij.  

AFSLUITING KERNCONCEPT COMMUNICATIE 

http://www.sportintilburg.nl/TOS


Elfjes van unit 3 

ik 

zit  nu 

in de petteflet 

ik vind het leuk 

Cool 
-- 

Evi, groep 5.  

 

Aventurijn 

zit bij 

de petteflet torenlo-
kaal 

is echt supercool zeg 

-- 

Toprak, groep 5 

 

ik 

zit in 

Aventurijn cool cool 

het is hier leuk 

cool 

-- 

Oscar, groep 5 

In het kader van het kernconcept communicatie en om in verbinding te blijven hebben de 

leerlingen van unit 3 deze week aan twee opdrachten gewerkt. De kinderen hebben 

plattegronden getekend en een artikel geschreven over hoe ze de eerste weken hebben 

ervaren op de Petteflet. Een aantal kinderen hebben ook een elfje geschreven.  

 

Petteflet Maansteen  

Wij hebben het erg leuk op de Petteflet. De speelplaats van de Petteflet is leuker dan op 

Klinkers. Wij hebben geen werkplan meer maar een leerplan. Wij krijgen dit jaar een 

nieuwe manier van rekenen  er zijn twee manieren  wij gaan nog kijken welke het best bij 

Klinkers past. Maar op Klinkers is net wat leuker.  

De klassen zijn hier op de Petteflet groter dan op klinkers. Maar dat lijkt niet zo maar dat 

is wel zo. Wij hebben een eigen ingang bij de Petteflet bij het rekenhuis. 

 

Over een half jaar gaan we terug naar Klinkers. 

Wij hopen dat wij snel terug zijn.  

Gemaakt door Raf de Kock en Thomas van de Ven. 
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Via deze nieuwsbrief wil ik me graag aan u voorstellen.  
Mijn naam is Nanda Kodde en ik ben de schoolmaatschappelijk werkende op Klinkers. 
 

U kunt bij mij terecht met vragen over de opvoeding of de ontwikkeling van uw kind. Maar ook als 
u zich zorgen maakt over hoe het met uw kind gaat op school of thuis.  

Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan: 

 U merkt dat uw kind moeilijk gedrag vertoont (bijvoorbeeld veel ruzie maken, schelden, of 
niet luisteren) 

 Uw kind pest of wordt gepest 

 Uw kind voelt zich niet begrepen of eenzaam, of is erg terug getrokken 

 Uw kind heeft last van (de gevolgen van) een echtscheiding 

 U merkt dat uw kind moeite heeft met de omgang met andere kinderen 

 
Het school maatschappelijk werk kan dienen als schakel naar speciale en geïndiceerde zorg voor 
uw kind. Daarnaast kan het schoolmaatschappelijk werk u helpen bij het verwijzen naar de juiste 
instantie als het gaat om relatieproblemen, huisvesting, echtscheiding of financiële vragen.  
Hulp van het schoolmaatschappelijk werk is vrijwillig en gratis. 
 
U kunt via de leerkracht van uw kind, of via de intern begeleider (Susanne Geerts) kijken of u in 
aanmerking komt voor hulp via het schoolmaatschappelijk werk. Misschien tot ziens! 

 

Nanda Kodde 

Schoolmaatschappelijk werker IMW Tilburg 

EVEN VOORSTELLEN 

POST VANUIT UNIT 3 


