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BASISSCHOOL KLINKERS / NUMMER 10 / 6 FEBRUARI 2017 

Themaouderavond 

Op maandag 30 januari was onze tweede themaouderavond van dit schooljaar. Het the-

ma was deze keer ’leren in de thuissituatie’. Van de aanwezige ouders ontvingen wij de 

reactie dat zij het een erg waardevolle avond vonden en  dat ze met veel tips en ideeën 

naar huis zijn gegaan. Zo kwam uit de workshop over rekenen in de thuissituatie naar 

voren dat wanneer je kinderen thuis een appeltaart laat bakken en hen zelf het recept 

laat lezen en de ingrediënten af laat wegen, ze heel betekenisvol met rekenen en taal 

bezig zijn. Bij de workshop over lezen werd verteld dat de motivatie om te lezen veel be-

langrijker is dan lezen op het juiste avi-niveau. Bij de workshop programmeren is onder 

andere gewerkt op de website: https://code.org/learn. En tijdens het gesprek over edu-

catief partnerschap is gesproken over hoe ouders en school al samenwerken om het le-

ren van kinderen te ondersteunen maar ook waar nog kansen liggen. Dank aan alle ou-

ders die aanwezig waren. 

 

De volgende themaouderavond is op maandag 3 april 2017. Noteert u deze alvast in uw 

agenda! 

Hulpouders gezocht voor de carnavalsochtend 

Voor de carnavalsochtend zijn wij op zoek naar ouders die op vrijdag 24 februari aan het 
einde van de ochtend willen komen helpen. We zoeken ouders die kinderen willen schmin-
ken en ouders die een activiteit willen begeleiden of een ruimte willen bemannen.  
 
Mocht u willen helpen of schminken, dan kunt u dit voor vrijdag 17 februari laten weten 
door een mailtje te sturen aan juf Imke: imke.vanbaast@xpectprimair.nl 

https://code.org/learn
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi5gNai0L_QAhWlCcAKHTvgD_UQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.bshetbaken.nl%2Fcgi-oic%2Fpagedb.exe%2Fshow%3Fno%3D821%26fromno%3D1&psig=AFQjCNF1gPyZhOGWlhsLFtOzNPC3YvMxNA&u
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Het komt regelmatig voor dat een kind een ongelukje heeft. Dat kan gebeuren. Gelukkig 

hebben wij dan meestal schone kleding bij de hand zodat het kind zich om kan kleden. 

Helaas grijpen de kleuterjuffen de laatste tijd vaak mis. We willen u vragen om geleende 

kleding gewassen weer mee naar school te geven. Ook kunnen wij oude broeken en on-

derbroeken gebruiken in de maten 92, 98, 104 en 110. Heeft u nog wat broeken liggen die 

niet meer passen of niet zo mooi meer zijn, als verschoninkje zijn wij daar erg blij mee! U 

kunt de broeken afgeven bij de juffen van unit 1. 

 

Ik ben Femke Hendriks en ben 42 jaar oud. Ik woon in Waalwijk 

met mijn man en twee kinderen (13 en 11 jaar). Ik ben de nieuwe 

IB'er voor unit 3 en 4 op Klinkers en ik heb veel zin in deze nieuwe 

uitdaging. Mijn werkdagen zijn op maan-, dins- en donderdag. Ik 

heb gewerkt als adjunct-directeur op bs De Vijf Hoeven in Oud-

Noord, waar ik zo nu en dan IB-taken uitvoerde. Daarvoor heb ik 

gewerkt als leerkracht in diverse groepen. Na de PABO ben ik 

Cultuur en Letteren (UvT) gaan studeren, waardoor ik een grote 

liefde voor taal en literatuur heb. Dit terwijl ik als kind weinig heb gelezen (speelde liever 

buiten), maar verhalen heb ik altijd boeiend gevonden. Ik ben dan ook erg nieuwsgierig 

naar de verhalen van de kinderen en ouders op Klinkers. Hopelijk weten we elkaar gauw te 

vinden. 

Onze nieuwe collega’s stellen zich voor 

Verschoningskleding 

ZIJ VIEREN FEEST: 

06-02 Fleur, Flint 

06-02 Tijn, Valkenoog 

06-02 Sepp, Zileroog 

07-02 Bruce, Aquamarijn 

10-02 Naïm, Aquamarijn 

14-02 Louis, Flint 

14-02 Mara, Toermalijn 

15-02 Guylain, Tijgeroog 

15-06 Senn, Maansteen 

15-02 Kas, Aventurijn 

16-02 Cis, Flint 

17-02 Fady, Smaragd 

17-02 Arthur, Robijn 

18-02 Mirko, Zilveroog 

19-02 Finn, Agaat 

Via de Klinkerlink wil ik me graag aan u voorstellen. Mijn naam is 

Anouk Levert, ik ben 23 jaar en ik woon in Tilburg. In oktober ben ik 

afgestudeerd aan de Pabo in Nijmegen. Na de kerstvakantie ben ik 

begonnen met lesgeven op Klinkers. Elke woensdag sta ik in unit 2, in 

Flint. Verder werk ik nog twee dagen in de rest van de school als 

schoolschil. Hierbij vervang ik leerkrachten als ze ziek zijn of andere 

afspraken hebben, zodat de school geen invaller van buitenaf moet 

regelen. Dit is fijn voor de kinderen, omdat ik dan een bekend gezicht 

voor ze ben. De afgelopen weken heb ik met alle units mee gekeken 

en heb ik al in een aantal groepen ingevallen. Ik heb veel zin om het komende half jaar bij 

te dragen aan het plezier en de ontwikkeling van alle kinderen in de school! 

Mijn naam is Frank de Brouwer. Ik ben 60 jaar en geboren in Til-

burg en daar nog steeds woonachtig. Vanaf 1 februari ben ik één 

van de conciërges op Klinkers. Hiervoor ben ik werkzaam geweest 

bij de gemeente Tilburg en bij de zorgverzekeraars VGZ en CZ. 

Vanaf februari vorig jaar heb ik vrijwillig als conciërge bij basis-

school de Wegwijzer gewerkt. Het was totaal wat anders dan mijn 

vorige werk maar wel heel leuk! Dit heeft mij zo veel plezier ge-

bracht dat ik dacht dit wil ik blijven doen en die kans krijg ik nu op 

Klinkers. Ik ben samenwonen en heb 2 lieve kinderen. Een doch-

ter van 34 jaar en een zoon van 26 jaar en no geen lieve klein-

dochter van 10. Samen met Harry, bij jullie allemaal bekend, ga ik 

er voor zorgen dat leerkrachten, kinderen en ouders zich thuis voelen op Klinkers. Mijn 

werkdagen zijn maandag tot en met donderdag tot 14.00 uur. Ik ga met veel plezier aan 

de slag.  
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Uitstapje carnavalsstichting unit 3 

Juf Karen 

Juf Karen heeft de vervelende chemokuren gelukkig achter de rug. Daarna is zij geope-

reerd om de tumor uit haar borst en oksel te laten verwijderen. Helaas heeft zij vorige 

week vrijdag te horen gekregen dat de operatie niet geheel geslaagd is. Daarom zal zij 

binnenkort opnieuw geopereerd moeten worden om resterende zieke cellen uit haar 

borst en de lymfeklieren in haar oksel te laten verwijderen. Op de koelkast van unit 1 

staat nog steeds de brievenbus voor post voor juf Karen. Ze zal het ook in deze periode 

zeker leuk vinden om weer wat post te ontvangen!     

Blijven liggen en gevonden 

De bakken met gevonden voorwerpen zitten weer aardig vol.  Wij willen dat kinderen 

leren zelf verantwoordelijkheid te dragen voor hun spullen. We willen u vragen hierover 

het gesprek met uw kind aan te gaan en uw kind zelf in die bakken te laten kijken of er 

spullen van hem/haar in zitten. 

 

Bovendien zijn er na de kerstviering een heleboel schalen en borden blijven liggen. We 

vinden het fijn als u deze weer mee naar huis neemt. 

 

Alles wat vrijdagmiddag 10 februari niet opgehaald is brengen wij naar een goed doel.    

Overblijven unit 1 

Unit 1 zoekt nog overblijfouders 

voor dinsdag en woensdag! Heeft 

u zin om wekelijks of regelmatig 

een keer te komen helpen van 

12.00 uur tot 13.00 uur? Geef het 

dan even door aan de thuisgroep-

leerkracht van uw kind of stuur 

een mail aan juf Nicole: 

nicole.wouters@xpectprimair.nl 

Zoals de meesten van jullie weten zijn wij dinsdag 31 januari op uitstapje geweest naar de 
bouwhal van de carnavalsstichting Tilburg. We zijn naar twee kamers geweest en naar een 
hal. En in de hal hadden ze een soort speurtocht georganiseerd. In een kamer moesten we 
Tjeuke gaan inkleuren en een baard geven en in de andere kamer hadden ze een presen-
tatie en daarna gingen we dansen. Met de speurtocht waren er heel veel vragen en de 
mensen die daar bezig waren die vertelden wat het antwoord was, maar je moest ook zelf 
goed opletten. Op het eind kwam Tjeuke nog even en hij was heel grappig en hij was ook 
heel lief. Wij hebben heel veel geleerd over Tjeuke. 

Groetjes Akasya en Faye (Zonnesteen) 

Goed nieuws voor ouders die hun 

kinderen begeleiden in het lezen. 

Bouw! heeft bericht dat vanaf 

nu ook op de tablet kan worden 

geoefend. Dat schept mogelijkhe-

den om ook tijdens de vakanties 

op een makkelijke manier te kun-

nen blijven trainen. Succes. 

BOUW! 

We hadden een circus, 

 En kaj uit Agaat zat op circus les. 

Toen vroegen wij of joolaa en andeereej ons 
circus les wou geven en dat wouden ze. 

En de onderdelen waren een koord balan-
ceerballen diabolo en jongleren 
acrogym  drempeltjes en het was heel leuk.  

Groetjes van Sofie uit Agaat 

Circuslessen in unit 2 



 

14 februari opening kernconcept Tijd & Ruimte 

Kernconcepten 

Het kernconcept Energie is nog in volle gang. In unit 1 zijn ze aan het spelen rondom 

vervoer. Er zijn spelhoeken als een trein, een vliegtuig en een fietsenmaker gemaakt. In 

unit 2 is toegewerkt naar een circusvoorstelling. Deze wordt woensdag aan de ouders 

van unit 2 gepresenteerd. In unit 3 en unit 4 zijn de kinderen een eigen pretpark aan 

het ontwerpen. De kinderen van unit 3 hebben de opdracht om vooral te letten op 

draaiende onderdelen. De kinderen van unit 4 richten zich vooral op kettingreacties.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het volgende kernconcept is Tijd en Ruimte. Deze keer nemen we ‘tijd’ als insteek. De 

kernvraag zal zijn: hoe was het vroeger? De geschiedenis zal tijdens dit kernconcept 

centraal staan. In elke unit zal dit een andere uitwerking krijgen.  

 

Op dinsdag 14 februari 2017 om 8.20 uur wordt kernconcept Tijd en Ruimte geopend 

door middel van een trigger. Wij doen dit om de kinderen warm en gemotiveerd te krij-

gen voor het nieuwe thema. De opening vindt plaats in de hal en de gangen van de 

school. Het is de bedoeling dat u samen met uw kind gaat bekijken wat er te zien is.  

Vertrouwens contactpersonen (VCP) 

Cindy en Nicole zijn dit jaar de vertrouwenscontactpersonen op Klinkers. Afgelopen dagen 

zijn zij de klassen rond geweest om zich voor te stellen aan alle kinderen. Zij hebben be-

sproken wat ongewenst gedrag is en de kinderen geadviseerd er met iemand over te pra-

ten wanneer zij ergens last van hebben. Cindy en Nicole zijn voor kinderen die met vor-

men van machtsmisbruik te maken hebben te bereiken via de mail, persoonlijk op school 

of via de brievenbus die onder de poster in de gang hangt. Ouders van deze kinderen kun-

nen dit ook bij Cindy en/of Nicole aankaarten. Een omschrijving van hun taak en hun con-

tactgegevens zijn te vinden in de schoolgids.  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjzj9qer_vRAhXEWhoKHXdhA88QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.praatplaat.nl%2Fpraatplaten_meer%2F&psig=AFQjCNEg1_9Nl196O0FU5vGoMvuUMyckRQ&ust=1486466997794555

