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TRY-OUT SPORTS 

De try-out sports komen er weer aan! Dit wordt georganiseerd door de gemeente 

Tilburg voor alle kinderen van groep 3 t/m 8 een mogelijkheid om 3 verschillende 

sporten uit te proberen tegen een geringe prijs van 5 euro per sport. Meneer Pim 

zal hier tijdens de gymlessen kort aandacht aan besteden en een flyer uitdelen. 

Inschrijven kan via de website www.sportintilburg.nl/tos vanaf maandagochtend 

26 september. 

Wij zien u allen graag op de groepsavond van uw kind! 

VANUIT DE MR 

De MR heeft afgelopen donderdag de eerste vergadering gehad en daar is weer een 

en ander besproken. 

-De vorm van een denktank zoals deze vorig jaar in unit 3 was is goed bevallen. De 

directie wil dit initiatief graag behouden en waardeert de inbreng van ouders. Wan-

neer er onderwerpen zijn waarbij wij de inbreng van ouders nodig hebben, zal de 

directie hiervoor een oproep plaatsen. 

-Binnen het team gaat er bekeken worden welke leerkrachten een EHBO cursus gaan 

volgen. 

-Per december komt er een vacature vrij in de MR i.v.m. een verhuizing. Met de vol-

gende Klinkerlink wordt er een brief meegestuurd met verdere informatie. 

Voor vragen en/of opmerkingen mag u altijd mailen naar mr.klinkers@gmail.com 

Unit 1 en 2 zouden tijdens het volgende kernconcept graag in 

contact willen komen met iemand die bij de post werkt. Bent u of 

kent u iemand die postbode is, bij het post sorteerbedrijf werkt 

of pakketjes rond brengt? Zou u dat dan aan juf Kim van Oor-

schot of juf Inge willen laten weten?  Alvast bedankt! 

GEZOCHT 
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ZIJ VIEREN FEEST: 

20-09 Silke, Maansteen 

21-09 Meagan, Topaas 

21-09 Emmie, Saffier 

21-09 Dani, Zonnesteen 

21-09 Jayda, Zonnesteen 

24-09 Antonio, Jade 

26-09 Kawah, Zonnesteen 

27-09 Elian, Saffier 

27-09 Thalya, Maansteen 

27-09 Maxime, Flint 

28-09 Riis, Flint 

29-09 Loïs, Valkenoog 

29-09 Tess, Valkenoog 

01-10 Jelle, Maansteen 

01-10 Floor, Zonnesteen 

01-10 Tieme, Smaragd 

NIEUWE GEZICHTEN IN DE SCHOOL 

Dit schooljaar zijn er, naast Jantiena als directeur, 3 nieuwe collega’s op school komen 

werken. Juffrouw Marlou in unit 2, Juffrouw Nicole in unit 3 en Julliëtte als IB-er. Hieron-

der stellen zij zich aan u voor: 

Ik ben Marlou de Vries, 27 jaar, geboren in Tilburg en woonachtig in 

Breda. Daar woon ik samen met mijn vriend Sietse en ons konijn Bink. 

Ik heb zowel een opleiding gedaan voor gymleerkracht als voor 

groepsleerkracht. Voorheen heb ik zwemjuf en pedagogisch medewer-

ker bij Pellikaan, als groepsleerkracht op de Vuurvogel en als gymleer-

kracht in Dordrecht gewerkt. 

Daar heb ik al een aantal kinderen van de Klinkers leren kennen. 

Klinkers is een school die goed bij mij past en waar ik met heel veel 

plezier aan de slag ga!  

Graag stel ik me aan u voor in deze Klinkerlink. Mijn naam is Juliette 

Vlamings en vanaf dit schooljaar de tweede IB-er op Klinkers. Ik ben 

hiervoor 23 jaar werkzaam geweest op jenaplanschool Jeanne d'Arc in 

Tilburg West, waarvan de laatste 6 jaar als intern begeleider. U kunt 

zich voorstellen dat die school weinig geheimen meer voor mij 

had. Echter, omdat onderwijs altijd in beweging is, bleef het boei-

end. Ik ben iemand die graag samenwerkt en de overstap naar Klin-

kers maakte het mogelijk om samen met Susanne Geerts de interne 

begeleiding te gaan verzorgen. Ik kijk er naar uit om met het team verder te bouwen 

aan jullie mooie school: een fijne plek waar kinderen verder tot ontwikkeling kunnen ko-

men. Ik hoop dat ik me er snel thuis zal voelen en het ook aanvoelt als mijn school. Mijn 

werkdagen zijn op woensdag, donderdag en vrijdag tot 14 uur. Ik zal met name de bege-

leiding voor unit 1 en 2 op me nemen. 

 

Dit schooljaar ben ik een nieuw gezicht bij Klinkers. Sinds septem-

ber ben ik te vinden in Unit 3. Ik heb het prima naar mijn zin hier! Ik 

heb hiervoor diverse functies binnen het onderwijs gehad o.a. 

groepsleerkracht, IB-er en RT-er.  

Ik ben getrouwd en ik heb twee lieve kinderen, een zoon van 13 jaar 

en dochter van 10 jaar. Mocht u vragen hebben dan kunt u altijd 

een keertje bij mij binnen lopen. Mijn werkdagen zijn woensdag, 

donderdag en om de week op vrijdag. Tot gauw! 


