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OP DE KALENDER 

 

25 januari: themaouderavond over 
de visie van Klinkers, start 19.45 uur.  

4 februari: gr. 8 adviesgesprekken. 

5 februari: klinkerlink nr. 11 
 

 

 

Vorige week hebben we de kerstkaartenactie afgerond. U heeft, op de deuren van de 
school of via Facebook, kunnen vernemen wat voor fantastisch bedrag alle kinderen 
en ouders hebben opgehaald voor het nieuwe schoolplein; bijna € 2.500,-!  

Namens het hele team: ENORM BEDANKT!! 

Deze maand zijn we met een werkgroep van kinderen uit unit 2 t/m 4 gestart. Deze 
groep bestaat uit 11 kinderen en vertegenwoordigen ieder hun eigen thuisgroep. Ze 
zijn gekozen door kinderen uit de eigen thuisgroep. Deze kinderen gaan actief aan de 
slag met een plan van aanpak. Daarvoor moeten er brieven worden geschreven, en-
quêtes worden afgenomen, een plattegrond worden gemaakt en het schoolplein 
moet precies worden opgemeten. Kortom een druk programma voor deze werk-
groep! Het plan wordt op 1 februari ingestuurd naar de Johan Cruyff Foundation.  

Deze werkgroep zorgt ervoor dat kinderen, leerkrachten, ouders en buurtbewoners 
worden betrokken bij de realisatie van het nieuwe schoolplein. Hieronder ziet u een 
groepsfoto van de 11 kinderen die in deze werkgroep meedenken over het nieuwe 
schoolplein. Op de foto ziet u van links naar rechts, staand: Stella, Elke, Zara, Lana, 
Janne, Lotte, Dinant. En zittend: Jimmi, Luc, Rick en Mirre.  
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 HET NIEUWE SCHOOLPLEIN 



Denkt u nog aan het inschrijven voor de thema ouderavond van 25 januari? 
We starten deze avond om 19.45 uur.  

MUSEUM DE PONT 
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Diverse groepen van unit 1 t/m 4 zijn in het kader van dit kernconcept naar museum de Pont 
geweest. Voor een aantal groepen staat dit uitstapje nog op de planning. Binnen kernconcept 
materie staat dit jaar kunst centraal. Door mid-
del van activiteiten binnen en buiten de klas 
verbinden we functionele taal– en rekendoe-
len aan het kernconcept.  
 
Een educatief uitstapje biedt de kinderen een 
andere kijk op de inhoud van het kernconcept, 
het zorgt voor een andere beleving en meer 
verdieping binnen het thema en de eigen leer-
vragen.  
 
Hierbij willen we graag alle ouders bedanken 
die dit soort uitstapjes mede mogelijk maken.   

 

WAT IS ER MET DE TRIGGER GEBEURD? 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 04: 25-01, 26-01, 27-01,   

28-01 (middag). 

Week 05: 2-02, 3-02 ,4-02.  

 

 

Benieuwd wat er met de trigger is 

gebeurd? Deze schilderijen zijn 

ontstaan vanuit de trigger bij de 

opening van het kernconcept 

materie.  

De kinderen van de peergroup 

hebben voor dit eindresultaat 

gezorgd.  

 

De schilderijen hangen boven in 

de gang tussen unit 2 en 3.  

De schoolfotograaf 

 
Op maandag 21 maart komt de 

schoolfotograaf uw kinderen fo-

tograferen. Noteer deze datum 

alvast in uw agenda. 



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 
 

23-01 Jente, Jade 

26-01 Jesse, Valkenoog 

26-01 Rens, Tijgeroog 

26-01 Sjoerd, Aquamarijn 

26-01 Krijn, Valkenoog 

26-01 Eva, Topaas 

30-01 Kaan, Maansteen 

01-02 Bas, Saffier 

04-02 Storm, Zilveroog 

 

 

Wellicht is de vrijwillige ouderbijdrage bij u aan de aandacht ontsnapt. Natuurlijk kan dat gebeu-

ren, vandaar dat er komende week een herinnering meegaat in de vorm van een brief.   

In de media wordt regelmatig gesproken over de vrijwillige ouderbijdrage. Echter wordt er niet 

altijd uitleg gegeven over de uitgaven van de ouderbijdrage.  

 

De ouderbijdrage op BS Klinkers is, in overleg met de directie en de MR, vastgesteld op € 50,- voor 

het eerste kind en € 45,- voor de andere kinderen uit het gezin.   

Van dit bedrag worden de volgende activiteiten voor uw kind(eren) betaald: 

- Kinderboekenweek (b.v. aanschaf boeken, materialen, presentje) 

- Sinterklaas (b.v. Sint en Pieten, cadeau/geld surprise, traktaties, versiering enz.) 

- Kerst (b.v. benodigdheden viering, boodschappen, materialen versiering ) 

- Carnaval (b.v.  benodigdheden viering, boodschappen, evt versiering) 

- Pasen (b.v. boodschappen,  aanschaf materialen workshops) 

- Uitstapjes (entreegeld, parkeerkosten, kilometervergoeding) 

- Kamp (b.v. huur accommodatie, boodschappen, materialen) 

- Musical (b.v. huur zaal, decor, consumpties) 

- Sparen voor volgend lustrum 

 

Wij hopen dat u op deze manier een beeld heeft, op welke wijze het geld wordt besteed. We wil-

len heel graag dat alle kinderen kunnen genieten van alle activiteiten, nu en in de toekomst. 

 

Namens de Ouderraad, 

 

Lorianne van Beek 

BERICHT VAN DE OR 

De Puma’s gaan weer beginnen! Bij De Puma’s leren kinderen van 4, 5 en 6 jaar niet alleen de ba-
sisbeginselen van hockey en voetbal, maar ook sociale vaardigheden. Omgaan met winst en verlies 
en samenwerken. Het belangrijkste is dat de kinderen plezier en succesbeleving hebben tijdens de 
training.  

De Puma’s voetballen en hockeyen iedere woensdagmiddag van 15.00 tot 16.00 uur op de hockey-
velden van HC Tilburg. De kosten zijn €5,- per training. Voor kinderen van Outdoor-BSO Warande is 
de training en het vervoer vanaf school naar de BSO zelfs gratis.  

Lijkt dit u ook iets voor uw kind? Kom dan gratis een proeftraining doen. Mail uw contactgegevens 
met naam en leeftijd van uw kind naar 
pumas-tilburg@hotmail.com.  

De eerste training is op 17 februari. 

Met sportieve groet, 

Styze van der Aa 

De Puma’s 
Outdoor BSO Warande  

DE PUMA’S  


