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OP DE KALENDER 

 

21 februari:  
Vakantietoernooi zwemmen 

4 maart:  
Afsluiting kernconcept  
12.00—12.45 uur 

4 maart:  
Klinkerlink nr. 13 

Aanstaande zondag wordt het jaarlijkse vakantietoernooi zwemmen georganiseerd door 
de gemeente Tilburg. Namens Klinkers doen er 7 kinderen mee. Het zwemtoernooi wordt 
gehouden in het sportcomplex Drieburcht aan het Wagnerplein in Tilburg-Noord. 
 
In dit nieuwe complex gaan Pippa van Dooren, Jayda van Sleuwen, Meike van Amelsfort, 
Kiki Krijger, Inèz Engelen, Thijs Bertens en Eva Rijnen zwemmen. Er wordt zowel recreatief 
als in competitievorm gezwommen. De eerste zwemmers starten rond 9:00 uur. Mis-
schien vindt u het leuk om langs te komen of ze aan te moedigen? Houdt er dan rekening 
mee dat het erg warm kan zijn op de tribunes. Er wordt geadviseerd om luchtige kleding 
te dragen. 
Wij wensen deze kanjers enorm veel succes en vooral veel zwemplezier toe!  

                    1 

BASISSCHOOL KLINKERS/ JAARGANG 10 / NUMMER 12 / VRIJDAG 19 FEBRUARI 2016 

 

ZWEMTOERNOOI  

Wij zijn dringend op zoek naar ouders (of opa’s en oma’s) die, tegen een vergoeding, 
willen surveilleren tijdens het overblijven in unit 1. Als overblijfouder ondersteun je 
de leerkrachten van unit 1. Zonder deze ondersteuning komen ze niet tot nauwelijks 
toe aan hun middagpauze. Het gaat hierbij om het toezicht houden op de kinderen 
van unit 1 terwijl ze boterhammen eten rond lunchtijd. Ook wanneer uw kinderen 
niet meer in unit 1 zitten kunt u zich aanmelden als overblijfouder. Bent u geïnteres-
seerd of wilt u meer informatie ontvangen?  
Dan kunt u contact opnemen met Lorianne van Beek.  

Hiernaast zijn wij nog op zoek naar ouders die de kinderen op de eerste maandag na 
iedere vakantie, controleren op hoofdluis. We merken dat er nog een groot deel van 
de thuisgroepen onvoldoende bemand is. Wanneer u interesse heeft kunt u dat ken-
baar maken bij Lorianne van Beek. U kunt daarvoor een e-mail sturen naar lorian-
ne.vanbeek@ouder.xpectprimair.nl.  

Graag horen wij van u.  

DRINGEND HULP NODIG 



Hierbij herinneren wij u nogmaals aan het feit dat er voor de school Kiss & Ride zones zijn aangelegd. 
We merken dat er nog steeds auto’s geparkeerd worden. Dat is niet de bedoeling.  

Wij rekenen op uw begrip en medewerking.  

AFSLUITING KERNCONCEPT MATERIE 
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De afgelopen weken hebben de kinderen van groep 1 t/m 8 ge-
werkt aan het kernconcept materie. In de gehele school staat het 
thema kunst centraal. We hebben o.a. musea bezocht, gastspre-
kers uitgenodigd en er zijn kunstenaars op bezoek geweest. 
Graag willen wij u als ouder betrekken bij de afsluiting van dit 
kernconcept.  
 
U bent welkom op vrijdag 4 maart vanaf 12 uur. De kinderen 
willen graag laten zien wat ze dit kernconcept geleerd en onder-
zocht hebben. U kunt uw kind vanaf 12 uur ophalen in de eigen 
thuisgroep en vervolgens met uw kind een kijkje nemen door de 
hele school. Vanaf 12.30 uur mag u met uw kind naar huis gaan.  
Wij hopen u te zien, tot dan!  

 

Aanwezigheid Ellen 

Vanwege de wisselende werk-

dagen van Ellen, communice-

ren wij de komende periode 

via de klinkerlink op welke da-

gen u Ellen kunt treffen op 

Klinkers. 

Week 08: 22,23, 25, 26 feb 
 

Week 09: 29 feb, 3 en 4 maart 

 

 

Juf Karin heeft afgelopen woensdag de 4e en laatste chemokuur gehad. Ze wordt daar helaas 
steeds erg ziek van. Op 8 maart krijgt ze de uitslag van de CT scan en dan volgt weer een periode 
van herstel en afwachten.  

In de herstelperiode, na 8 maart, komt juf Karin weer een keer op school om op bezoek te gaan bij 
de kinderen in de klas. Daar verheugen we ons nu al op!  

Wij wensen Karin veel sterkte toe tijdens haar herstelperiode.  

BERICHT VAN JUF KARIN 

In een eerdere klinkerlink hebben wij aangegeven dat de themaouderavond van 22 februari 
over lentekriebels is verplaatst. De avond is verplaatst naar maandag 11 april.  

Deze themaouderavond gaat over lentekriebels en wordt in samenwerking met de GGD ge-
houden. De week van de lentekriebels is een nationale projectweek voor het basisonderwijs 
en loopt van 14 t/m 18 maart. Het project zal in het teken staan van relaties en seksualiteit. 
De week van de lentekriebels sluit perfect aan bij het kernconcept groei en leven. Helaas star-
ten wij pas in mei met dat kernconcept en we willen de themaouderavond toch aanbieden. 
We hebben er dus voor gekozen om de ouderavond te verschuiven.  

Om ervoor te zorgen dat u als ouder de juiste achtergrondinformatie ontvangt, om ook thuis 
de dialoog te voeren over dit onderwerp, bieden wij u deze themaouderavond aan. Dit thema 
zal vervolgens verweven worden in het kernconcept groei en leven dat zal starten op 9 mei 
2016.  

Voor meer informatie over lentekriebels kunt u een kijkje nemen op de website 
www.deweekvandelentekriebels.nl  

U bent van harte welkom op maandag 11 april.  

LENTEKRIEBELS 



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 
 

19-02 Finn, Agaat 

21-02 Daan, Valkenoog 

22-02 Toprak, Aventurijn 

23-02 Matthijs, Topaas 

25-02 Madelief, Agaat 

28-02 Noor, Zonnesteen 

28-02 Sanne, Smaragd 

28-02 Febe, Maansteen 

28-02 Jip, Flint 

01-03 Janne, Tijgeroog 

03-03 Pippa, Jade 

 

 

 

In dit berichtje schrijven Teun en Maxime uit groep 3, wat zij deze week allemaal gedaan hebben 
in de taalles. (Zara uit groep 4 heeft op het laatst een beetje geholpen) 
Maandag met juf  Ine gekeken naar vaas en  bord van delfts blauw.  
Het vaas en bord was van de moeder van lne 
Op dinsdag  haden we en uitnodiging  gemaakt voor de kunstenaares  
donderdag haden we een brief gekregen van de kunstenaar en we maakten ook nog een brief ge-
maakt met  vragen voor als   kunstenaar komt maakt u de kunst met u handen 
of maakt u   het  met een  machine kunt u wat delftsblauw  kunst meebrengen. we hebben de weg 
gevonden en we geschreven wie we zijn en we hebben een plekje gevonden waar je kunt zitten.  
teun en maxime  heben zelfgemaakte kunst gemaakt  

 
op maandag hebben we het Be sproken. De juf heeft een bordje van delft blauw. 
 We hebben vraagen Be dacht op dinsdag. Op dinsdag en woensdag hebben uitnodiging ge maakt. 
Informatie over de school. Leuk dat je komt sanny. Wij vinden het leuk dat je komt want ze kan 
ons meer leren 
Van kyona en jennifer en levi groep 3 en 4. 

BERICHTEN UIT UNIT 2 

- De GMR is op zoek naar een ouder die namens de oudergeleding de GMR wil vertegenwoordigen. 
Volgende week krijgt u hier meer informatie over. 
- Er is informatie binnen gekomen over een subsidie voor muziekonderwijs. Hier gaan we achter-
aan. 
- Koen Verdonk is per 18 februari aangesteld als vicevoorzitter.  

Heeft u al een kijkje genomen in de nieuwe BSO ruimte? Net als Kinderstad 

zijn ook wij enorm trots op het eindresultaat. Wij heten onze nieuwe partner 

dan ook van harte welkom op Klinkers.  

BERICHT VAN DE MR 

In de ouderkalender staat vermeld dat op 10 maart de open dag is, maar dit 

is 17 maart.  


