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BASISSCHOOL KLINKERS / NUMMER 1 / 5 september 2016 

WE ZIJN WEER BEGONNEN! 

Wat was het heerlijk om vanmorgen al die zongebruinde snoetjes binnen te zien druppe-

len in de school. Op vele gezichten was een lichte spanning af te lezen. Want dat is het 

natuurlijk altijd weer zo’n eerste schooldag, spannend, voor ons allemaal. We zijn blij dat 

jullie er weer zijn en we hebben er zin in om er samen met jullie een geweldig schooljaar 

van te gaan maken. 

OPENING KC BINDING 

Morgen, dinsdag 6 september, zullen wij om 8.20 uur 

het eerste kernconcept van dit schooljaar openen. Dit 

kernconcept heet Binding. De vraag die de komende 5 

weken centraal staat is “waar hoor ik bij?” In elke unit 

zal deze vraag op een andere manier uitgewerkt wor-

den. Op vrijdag 7 oktober sluiten wij dit kernconcept 

weer af.   

NIEUWE GEZICHTEN IN DE SCHOOL 

Dit schooljaar hebben we ons team weer uit kunnen breiden met nieuwe teamleden. 

Natuurlijk Jantiena, onze nieuwe directeur. Zij heeft zich voor de vakantie al aan u voorge-

steld in de Klinkerlink. 

In Unit 2 is juffrouw Marlou de Vries een nieuw gezicht. Zij staat in thuisgroep Agaat. 

In Unit 3 heeft juffrouw Nicole den Bouw een plekje gekregen. Zij staat in thuisgroep Maan-

steen. 

Julliette Vlamings is ons zorgteam komen versterken als IB-er. 

Wij zijn erg blij met deze kanjers. In de volgende Klinkerlink zullen zij zich aan u voorstellen.  

Dag allen, mijn eerste week met de leerlingen is begonnen. Ik ben vanmorgen alle klas-
sen rond gegaan om kennis te maken met alle leerlingen. Wat een geweldige sfeer hangt 
er in deze school! 

Schroom niet om mij op te zoeken. Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdag. Woensdagen ben ik dus vrij. Ik zal regelmatig ’s ochtends in de gang staan om ie-
dereen te begroeten, je kunt me op mijn kamer op de 1e verdieping vinden, maar ben ook 
per mail (Jantiena.bakker@xpectprimair.nl) en telefoon bereikbaar. 

Een fijn schooljaar voor iedereen! Groet van Jantiena  

DOOR JANTIENA 

mailto:Jantiena.bakker@xpectprimair.nl


Onze feestneuzen 

 

05-09 Sven, Tijgeroog 

07-09 Britt, Topaas 

08-09 Mingus, Flint 

08-09 Nina, Valkenoog 

09-09 Kaya, Zonnesteen 

10-09 Pepijn, Smaragd 

10-09 Marijn, Zilveroog 

10-09 Duuk, Valkenoog 

11-09 Valentijn, Flint 

11-09 Noah, Saffier 

12-09 Caitlyn, Flint 

12-09 Kayden, Toermalijn 

13-09 Iris, Smaragd 

13-09 Miloud, Smaragd 

14-09 Janne, Jade 

16-09 Quinty, Saffier 

16-09 Enes, Toermalijn 

17-09 Max, Aquamarijn 

Maandag 19 september studiemiddag. 

Om 12.30 uur is de school uit. 
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GROEPSAVONDEN 
Elk jaar aan het begin van het schooljaar organiseren wij groepsavonden. Deze avonden 

beginnen op 20.00 uur en zullen uiterlijk om 22.00 uur afgelopen zijn. Tijdens deze 

avond kunt u kennismaken met de thuisgroepleerkracht(en) van uw kind en met de an-

dere ouders. De leerkrachten zullen u tijdens deze avond informatie geven over de unit 

waar uw kind in zit. 

Hieronder kunt u zien op welke dagen de groepsavonden gepland zijn:  

Maandag 19 september: groepsavond unit 1 

Maandag 26 september: groepsavond unit 4 

Dinsdag 27 september: groepsavond unit 3 

Dinsdag 4 oktober: groepsavond unit 2 

We hopen jullie allemaal te zien tijdens deze avond. 

KALENDER 
Als bijlage bij de mail van deze Klinkerlink vindt u de ouderkalender. Op 

deze kalender kunt u zien wanneer de vakanties zijn, wanneer er studieda-

gen zijn e.d. Mochten er tussendoor wijzigingen plaatsvinden dan commu-

niceren wij dat via de Klinkerlink. De Klinkerlink zal dit schooljaar op maan-

dagen verzonden worden, iedere 2 weken. 

 
Vanaf woensdag 7 september kunt u bij Jumbo gaan sparen voor onze school. Bij elke be-
steding van € 10,- ontvangt u een schoolpunt. Deze schoolpunten kunt u toekennen aan 
een school van uw keuze. Wij willen u natuurlijk vragen ze aan onze school te geven. Van 
de punten die we ophalen kunnen wij namelijk extra leer- en spelmaterialen voor de kin-
deren aanschaffen. Op de website www.jumbo.com/sparenvoorjeschool kunt u onze 
school opzoeken en zien wat onze spaardoelen zijn. Op deze site kunt u de schoolpunten 
ook direct aan onze school toekennen. Maar u kunt uw gespaarde punten ook inleveren 
bij ons op school. Bij de ingang staat een dropbox waar u of uw kinderen ze in achter kun-
nen laten. 
 
We willen u bij voorbaat danken voor het meesparen voor onze school! 

SPAREN VOOR KLINKERS BIJ JUMBO! 

http://edms.lemon.nl/musbaaaejbuhaiaeysalaubeqb/click.php

