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Sinterklaas op Klinkers 

Op vrijdag 2 december bracht Sinterklaas samen met zijn 

pieten een bezoek aan Klinkers. Ook oma-piet en piet Pe-

dro waren er bij. Oma-piet had de kinderen van Klinkers, 

een paar weken eerder, verteld dat haar kleinzoon Pedro 

op de vrachtwagen werkt en graag ook Piet zou willen wor-

den. De kinderen van Klinkers kregen de opdracht om oefe-

ningen voor Pedro te bedenken die hij zou kunnen doen 

om Piet te kunnen worden. 

 

Sint en Piet kwamen aan in de vrachtwagen van Pedro. In 

alle klassen van unit 1 en 2 heeft Sint met zijn pieten een 

bezoekje gebracht. Pedro mocht in elke klas een oefening 

doen en heeft uiteindelijk zijn Pietendiploma gehaald.  

 

In unit 3 en 4 hebben de kinderen elkaar verrast met 

mooie surprises en gedichten. Op maandag 5 december 

had unit 3 een pyjamadag en in unit 4 werd een peperno-

tenchallenge gehouden. 

Spellenmiddag 

In Klinkerlink nummer 5 heeft u kunnen lezen over de sportcoaches. 18 Kinderen uit unit 

4 hebben de opleiding tot citytrainer junior gevolgd. Als afsluiting van deze opleiding 

moeten ze samen met 3 leerlingen van het Reeshof College een spellenmiddag organise-

ren.  

Deze spellenmiddag organiseren zij voor alle kinderen van Klinkers van groep 1 t/m 8.  

Er kunnen 9 spelletjes gespeeld worden op het plein en op het dak van onze school. Bij 

slecht weer kunnen we uitwijken naar de gymzaal van het Reeshof 

College.  

Deze spellenmiddag vindt plaats op woensdag 14 december van 

15:30 - 16:30. We zullen deze dag op 15:30 gezamenlijk openen 

waarna de kinderen de spellen kunnen gaan spelen. Er is een vrije 

inloop en iedereen kan dus komen en gaan wanneer hij/zij wil.  

 

De citytrainers in opleiding hopen op een grote opkomst.  
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Op maandag 30 januari organiseren wij een tweede themaouderavond. De avond zal star-

ten om 20.00 uur en eindigen om 21.30 uur. Het thema van deze avond zal zijn: ‘leren in 

de thuissituatie’. Tijdens deze avond kunt u inspiratie opdoen over wat u thuis met uw 

kind kunt doen en wat aansluit bij wat wij doen op school. Reserveert u deze datum al-

vast in uw agenda? 

Vluchtelingen op bezoek in unit 3 

Op dinsdag 6 december zijn er 4 vluchtelingen langs gekomen. Ze heten Sabah, Sarah, 

Klaudia en Samson. Ze komen allemaal uit een ander land. Sabah komt uit: Syrië. Sara 

komt ook uit Syrië. Klaudia komt uit Polen. Samson komt uit Eritrea. We mochten ze in-

terviewen en dat vonden ze echt heel spannend. Ze vonden het wel heel leuk. We hadden 

ze wel wat anders ingeschat. Want we dachten dat ze allemaal vluchtelingen waren. Maar 

dat was niet zo. 

 

Dit stuk is geschreven door Marlou, Kaya, Silke en Jilko uit Zonnesteen. 

Lego League 

Zaterdag 10 december hebben 6 kinderen uit unit 3 en unit 4 meegedaan aan de finale 
van de First Lego League. Op deze finaledag moesten de kinderen een onderzoek presen-
teren, laten zien hoe goed ze samen kunnen werken, en 4 keer een robotwedstrijd spe-
len. 

De Humanimals, zo heette het team, hebben een prijs gewonnen voor de manier waarop 

zij deze dag samenwerkte. Deze “inspiration award” verdiende ze omdat ze met hun ma-

nier van samenwerken, respect toonde voor elkaar en de tegenstander. Ons team was 

hiermee een inspiratie voor andere teams! Dit is een prijs waar we als school ontzettend 

trots op zijn. 

Themaouderavond 

Alvast fijne feestdagen en een gezellige vakantie!  

ZIJ VIEREN FEEST: 

12-12 Thomas, Saffier 

13-12 Tijn, Zilveroog 

14-12 Tom, Aventurijn 

15-12 Lotje, Valkenoog 

16-12 Finn, Aventurijn 

16-12 Robin, Agaat 

17-12 Sophie, Oomen 

20-12 Lynn, Topaas 

20-12 Morris, Smaragd 

20-12 Zoë, Aventurijn 

20-12 Stijn, Flint 

22-12 Lieke, Flint 

22-12 Roos, Saffier 

22-12 Feline, Valkenoog 

23-12 Pepijn, Smaragd 

29-12 Arijana, Agaat 

29-12 Juno, Topaas 

30-12 Denise, Zilveroog 

30-12 Zara, Zilveroog 

01-01 Kiki, Aventurijn 

01-01 Milan, Toermalijn 

02-01 Emma, Aventurijn 

 

Jumbo spaaractie 

Iedereen bedankt voor het sparen van de schoolpunten van Jumbo. Dit heeft de school 

een bedrag van € 878,01 aan spelmateriaal opgeleverd. Een aantal kinderen zullen gaan 

onderzoeken welke spelmaterialen we van dit geld aan zullen gaan schaffen. 
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Serious Request unit 4 

Woensdag wordt de kerstmarkt van unit 4 geopend! Alle kinderen zijn de afgelopen we-
ken in groepen een mini onderneming gestart en zijn klaar voor de grote opening. De 
winst die de ondernemingen maken, gaat helemaal naar 3FM Serieus Request! 
Kom dus gezellig langs voor wat lekkers of een leuk cadeautje voor de feestdagen! 
 

 
 
De openingstijden zijn: 
woensdag 14 dec: 8.20u-8.45u en 12.15u-12.45u 
donderdag 15 dec: 8.20u-8.45u en 14.15u-14.45u 
vrijdag 16 dec:  8.20u-8.45u en 12.15u-12.45u 
maandag 19 dec:  8.20u-8.45u en 14.15u-14.45u 
dinsdag 20 dec:  8.20u-8.45u en 14.15u-14.45u 
Woensdag 21 dec: 8.20u-8.45u en 14.15u-14.45u 
Donderdag 22 dec: 8.20u-8.45u en 12.15u en  
   18.00u-19.00u tussen de twee kerstvieringen in  
 

Wij hopen jullie allemaal te zien op onze kerstmarkt! 

Een vrolijke kerstgroet van unit 4 

Ophalen van uw kind(eren) 

Wij merken dat het om half 3 steeds drukker wordt in de hal van de school omdat er 

veel ouders staan. Op dat tijdstip lopen er gemiddeld 200 kinderen de trap af. Beneden 

aan de trap is het nu echter zo druk dat de kinderen in de verdrukking dreigen te komen. 

Ook de kinderen van unit 4 lopen op dat moment door de hal.  

 

Wij verzoeken u dan ook vriendelijk om voortaan buiten op uw kind te wachten, alleen 

de ouders die hun kind uit unit 1 op komen halen komen om half 3 de school binnen. Zo 

voorkomen we opstoppingen in de hal en is het voor de kinderen fijner en veiliger om de 

trap af te lopen. Het is fijn als u afspreekt met uw kind aan welke kant u buiten op hen 

wacht, zodat zij weten waar ze naartoe moeten lopen.  

 

Geeft u dat ook even door aan de opa’s, oma’s, ooms, tantes e.d. die uw kind op komt 

halen? 

    Alvast Bedankt! 


