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Avond 4 daagse. 

De Avondvierdaagse van Tilburg is dit jaar van maandag 19 juni tot don-
derdag 22 juni. 
 
Er zijn 196 kinderen van Klinkers die meedoen. Vanuit de ouderraad pro-
beren we iedere dag een traktatie te verzorgen. Hiervoor zoekt de ouder-
raad nog 1 sponsor (overige dagen zijn geregeld). 
 
De bonnen voor de traktaties kunnen vanaf maandag 12 juni opgehaald 
worden bij de leerkracht van de thuisgroep. Ook willen we graag iedereen 
de mogelijkheid geven om de laatste dag (andere dagen mag ook) het 
school-shirt aan te doen. Zo promoten wij de school en zijn de kinderen 
makkelijker te herkennen voor de supporters langs de kant. 
De school-shirts zijn tevens af te halen bij de eigen groepsleerkracht.  Ge-
lieve na de avondvierdaagse de T-shirts (ongewassen) terug in te leveren 
bij de groepsleerkracht. 
Alvast veel wandelplezier! 

 

De OR 

Afsluiting muziekproject 

Een heel jaar lang hebben studenten van Fontys 

Hogeschool voor kunsten muzieklessen bij ons 

op school verzorgd. Het was de eerste keer dat 

wij studenten voor muziek in de school hadden. 

Op dinsdag 23 mei sloten zij in de gymzaal een 

muziekproject af. Iedere groep had de weken 

vooraf een ’griezellied’ geleerd. De studenten 

hebben veel van hun stage geleerd en wij heb-

ben ook veel van hun muzieklessen geleerd. We 

zijn aan het bekijken of we deze samenwerking 

volgend jaar voort kunnen zetten.  

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


Welkom op Klinkers: 

Sam in Tijgeroog 

Sofie in Robijn 

 

 

Verloren: 

Elize uit Robijn is voor de 

carnavalsvakantie een pan-

dora-armbandje verloren. 

Er hangen verschillende 

bedeltjes aan waaronder 

kralen met letters van haar 

naam. Heeft u deze gevon-

den geeft u hem dan af bij 

Freddy. 

 

Sportdag: 

In de vorige Klinkerlink 

stond een foutje. De sport-

dag is op vrijdag 7 juli! 

 

www.dierenzoeker.nl 

Een leuke website om 

dieren op te zoeken. 

Maandag 12 juni : opening KC Macht en Regels 
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 meneer Jos (die tot en met vorig schooljaar op Klinkers werkte) afgelopen vrijdag 

vader is geworden van een gezonde dochter. Ze heet Juul.  

 meneer Pim diezelfde vrijdag een dag les heeft gegeven aan Smaragd. 

 de bakken van de gevonden voorwerpen weer vol zitten. 

 we volop bezig zijn met de afname van de cito-toetsen. 

 de eerste geclusterde portfoliogesprekken gevoerd zijn. 

Afsluiting Groei & Leven, opening Macht & Regels 
De afgelopen weken is er hard gewerkt met het kernconcept Groei en Leven. Deze week 

sluiten wij dit kernconcept per unit af. Indien de unit er voor kiest om dit met ouders af te 

sluiten dan zult u hiervoor een uitnodiging ontvangen.  

 

In tegenstelling tot wat op de kalender staat aangegeven zullen wij kernconcept Macht en 

Regels een dag eerder openen. Namelijk op maandag 12 juni om 8.20 uur. 

Bezoek 

Vorige week donderdag was Carin Zandbergen, onze voorzitter van het bestuur, op be-

zoek. Carin heeft jarenlang op het Mill Hill als rector gewerkt en is sinds een paar maan-

den werkzaam als voorzitter van Xpectprimair. Als start van haar nieuwe baan is zij be-

gonnen met het bezoeken van alle 20 scholen van het bestuur. 

  

Het bezoek van Carin startte met een gesprek met de directie en IB-ers over de visie en 

toekomstplannen van de school. Daarna hebben 2 leerlingen haar een rondleiding door 

de school gegeven. Tijdens de lunch heeft ze kennis gemaakt met de teamleden en daar-

na hebben een aantal kinderen haar de wijk Witbrant laten zien. Na deze heerlijke wan-

deling is zij in gesprek gegaan met een aantal leerkrachten en daarna met 4 ouders. Tij-

dens de terugkoppeling aan Jantiena liet ze weten dat ze een fijne sfeer proefde in de 

school. Dat ze zowel door de leerkrachten als door de kinderen heel gastvrij ontvangen is. 

Dat het enthousiasme van het team duidelijk zichtbaar is. Ze vindt de mensen op Klinkers 

hartverwarmend en innovatief. Begin volgend schooljaar wil ze een keer aansluiten wan-

neer wij een kernconcept voorbereiden. 

 

Dankjewel voor de ouders 

die de tijd genomen heb-

ben om met Carin in ge-

sprek te gaan.    

Wist u dat……... 



ZIJ VIEREN FEEST: 

07-06 Marlieke, Toermalijn 

07-06 Junaid, Tijgeroog 

07-06 Jip, Agaat 

09-06 Sem, Zonnesteen 

10-06 Ieke, Jade 

10-06 Krijn, Jade 

10-06 Wouter, Smaragd 

12-06 Katja, Saffier 

13-07 Nina, Agaat 

15-06 Kiki, Toermalijn 

15-06 Lieve, Aquamarijn 

16-06 Tim, Agaat 

16-06 Pepé, Smaragd 

17-06 Pepijn, Flint 

18-06 Sofie, Agaat 

 

Fijne verjaardag allemaal! 
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Wegwerkzaamheden 

De gemeente Tilburg heeft een bewonersbrief verspreid over wegwerkzaamheden die 

komende weken plaats zullen vinden aan de Reeshofweg. Dat is de weg die onder het 

spoor door loopt. In de eerste fase betreft het alleen de busbaan die afgesloten wordt. In 

de tweede fase wordt de hele weg van rotonde tot rotonde afgesloten.  

 

Voor de mensen die met de auto komen lijkt het erop dat zij alleen op vrijdag 9 juni hier 

hinder van zullen ondervinden tijdens het brengen en 

halen van hun kind. Er zal een omleidingsroute zijn via 

de Waardenburgstraat.  

 

Voor de mensen die met de fiets komen willen wij u er 

op wijzen dat het paaltje op de kruising van de Wij-

boschstraat met de Woerdenstraat tijdelijk verwijderd 

zal worden om autoverkeer door te laten. Dit zorgt dus 

voor een drukkere situatie rondom de school.     

Gastspreker WNF in unit 3 

Op vrijdag 2 juni kwam er een gastspreker van het WNF (Wereld-Natuur-Fonds) naar Klin-

kers voor unit 3 . Met gebruik van een PowerPoint vertelde hij over bedreigde diersoor-

ten, en wat voor gevolg dat kan hebben voor andere dieren. 1 bedreigde diersoort is de 

olifant, en daar nam hij het voorbeeld mee. Hij heeft ook voorbeelden opgenoemd waar-

door wij er voor kunnen zorgen dat de bedreiging minder word.   Aan het eind van de dag 

kreeg iedereen nog een grote sticker met een dier erop van het WNF. Het zou ook super-

leuk zijn als jij ook lid van WNF word, voor maar $2,50,- per maand en krijg per maand 

een clubbladtamtam en een rangerrugzak  

 

Groetjes Isis, Ise en Silke 

 

P.s 

Ga naar rangerclub.nl daar kan je veel informatie vinden over dieren!!! 

 

Vorige week was er in unit 3 een bezoek van een gastspreker van het WWF. Er was veel te 

zien en het werd goed uitgelegd. En je kon er ook veel van leren. De klas vond het leuk en 

interessant om te zien. Hij legde ook uit wat de bedreigde dieren zijn. Wat wij er aan kun-

nen doen en dus hebben wij nu ook informatie voor het kernconcept. Dus als je het leuk 

vindt om te komen kijken, kom dan vrijdag 9 juni tussen 11.30 en 12.30 naar basisschool 

Klinkers. Naar onze kraampjes, omdat we er heel hard aan hebben gewerkt en wij zijn blij 

als u komt kijken.  

Door Julot 


