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OP DE KALENDER 

 

22 december: verhuizing unit 3 
terug naar Klinkers. 

19 t/m 3 januari: Kerstvakantie 

8 januari: Afsluiting kernconcept 
binding en Klinkerlink nr. 9.  
 

 

 

Terug…en vooruitblik 
 
Het is bijna op de dag af 3 maanden geleden dat ik Klinkers binnenstapte als interim 
directeur. 
Het voelde al snel vertrouwd en toch was het ook nieuw. Inmiddels is het nieuwe 
eraf en is vertrouwd alleen nog maar vertrouwder geworden. Ik heb genoten van het 
Sinterklaasfeest en de kerstviering. Wat wordt er hard gewerkt door alle leerkrach-
ten en kinderen en wat een enorme inzet van de ouderraad. Dat heb ik zelden mee-
gemaakt, zoveel betrokkenheid.  
 
Als vernieuwende school moeten we onszelf voortdurend blijven ontwikkelen. En dat 
is wat we ook volop aan het doen zijn. We willen de kernconcepten nog meer cen-
traal stellen, waardoor leren betekenisvoller wordt en er meer samenhang gecreëerd 
wordt in de doelen. We willen in de onderbouw het spelend leren nog beter vormge-
ven en in de midden- en bovenbouw wordt onderzoekend leren meer de leidende 
activiteit. 
We blijven meerwaarde zien in het groepsdoorbrekend werken waar kinderen elkaar 
kunnen ontmoeten en waarin we gebruik maken van elkaars expertise. Hier zetten 
we vooral in de middag op in. 
Voor iedereen die hier graag meer over wil weten, kan ik alvast melden dat er een 
onderwijsinhoudelijke thema-avond gepland staat op 25 januari. Daarin laat elke unit 
iets horen en zien van de werkwijze. U bent dan van harte welkom. Meer informatie 
hierover volgt in de volgende Klinkerlink. 
 
Ik wil iedereen bedanken voor de prettige samenwerking en het gestelde vertrouwen 
en wens u gezellige feestdagen en een mooi, inspirerend Nieuwjaar. 
 
Met een hartelijke kerstgroet, 
 
Ellen Zonneveld 
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 VAN ELLEN 



Hierbij willen wij alle kinderen en ouders sfeervolle kerstdagen wensen en een goede jaarwisseling.  
We zien elkaar weer fris en fruitig op maandag 4 januari 2016.  

KERSTVIERING 
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De kerstviering was een groot succes. Terwijl de kinderen genoten van een voorstelling, werd 
er in de hal een hapje en drankje geserveerd voor de ouders. De kinderen van unit 1 t/m 4 
hebben in twee rondes genoten van een heerlijk kerstdiner en een kerstmusical. Alle meesters 
en juffen hebben samen de musical ‘Scrooge, a christmas carol’ opgevoerd. Het was een groot 
succes, de kinderen en de leerkrachten hebben er enorm van genoten. De zelfgemaakte hap-
jes zagen er prachtig uit en de kinderen hebben heerlijk samen gegeten in een gezellige kerst-
sfeer.  
 
Met heel veel dank aan de kerstwerkgroep, de OR en alle klassenouders voor hun hulp tijdens 
de kerstviering. Zonder jullie hulp was de kerstviering niet zo’n groot succes geweest.    
 

 

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

vast onderdeel zijn van iedere Klinkerlink. Op deze manier houden wij u op de hoog-

te van de laatste ontwikkelingen omtrent de verbouwing op Klinkers.  

 

Op woensdag 16 december heeft de tussenoplevering plaatsgevonden. Op het mo-

ment dat u dit leest is unit 2 bezig met het verhuizen naar de nieuwe vleugel. De 

nieuwe ruimtes zien er uitnodigend uit. Unit 3 zal op 22 december verhuizen en zijn 

intrek nemen in de vleugel waar unit 2 heeft gezeten. Dan zijn wij weer helemaal 

compleet onder één dak. De overige ruimtes worden in de week na de Carnavalsva-

kantie opgeleverd. Hieronder vindt u een aantal foto’s van afgelopen woensdag. 

 

 

UPDATES RONDOM DE VERBOUWING 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 01: 4, 5, 7 en 8 januari 

Week 02: 11, 12 en 14 januari 

 

 



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 
 

18-12 Marit, Tijgeroog 

18-12 Mirte, Tijgeroog 

20-12 Lynn, Aventurijn 

20-12 Morris, Zilveroog 

20-12 Zoë, Aventurijn 

20-12 Stijn, Robin 

22-12 Lieke, Flint 

22-12 Roos, Zilveroog 

22-12 Feline, Valkenoog 

23-12 Pepijn, Zonnesteen 

24-12 Yorn, Smaragd 

26-12 Marit, Smaragd 

29-12 Arijana, Robijn 

29-12 Juno, Topaas 

30-12 Denise, Zilveroog 

30-12 Zara, Flint 

01-01 Kiki, Jade 

02-01 Emma, Aventurijn 

02-01 Yorik, Smaragd 

 

 

De afgelopen twee weken hebben alle kinderen van Klinkers de zelfgemaakte kerstkaarten ver-
kocht voor ons nieuwe schoolplein. De kinderen zijn fanatiek aan de slag gegaan. Sommige kin-
deren hebben de overige kaarten en de opbrengst van de verkochte kaarten al bij de leerkracht 
ingeleverd. Wanneer u dit nog niet heeft gedaan, is dat ook mogelijk na de kerstvakantie. Zo heeft 
uw kind een paar extra dagen voor Kerst om nog een aantal kaarten te verkopen.  

Wilt u dan, na de kerstvakantie, de resterende kaarten en de opbrengst daarvan meegeven aan 
uw kind? Dan kan meneer Jos de kerstkaartenactie afronden met het bedrijf Mr. Pencil.  

Wij hopen op een mooi bedrag voor ons nieuwe speelplein.  

VANUIT UNIT 2 

Dit is gebeurt bij de kerstviering 17 december 2015        
Wat vond jij van de kerstviering ?– leuk. 
Waarom vond jij de kerstviering leuk ?– omdat je lekkere hapjes had en een theater en dat was 
leuk. 
Wat heb jij gegeten ?– prikker en nog veel meer. 
Wat heb jij buiten gedaan ?- Finn en Ise en  Rabiya en Tibbe laten schrikken in het donker op het 
dak. 

DE KERSTKAARTENACTIE 


