
 
 

 

In dit nummer: 

 

Staking .....................................  1 

Wist u dat.................................  1 

Gevonden voorwerpen ............  2 

Bezoek aan de chocoladefabriek 2 

Ouderbijdrage ..........................  2 

Vanuit de MR ...........................  3 

Sociale Media ouderavond ......  3 

 

 

 

 

 

 
 

Op de kalender: 

18-09 Groepsouder-
avond unit 4 

19-09 Studiemiddag 

20-09 Groepsouder-
avond unit 1 

21-09 Groepsouder- 
avond unit 3 

                   1                      

Basisschool klinkers / schooljaar 12 nummer 2 / 18 september 2017 

Staking 

Op 27 juni hebben we met zeer veel basisscholen in Nederland geprobeerd om aan 
de politiek een duidelijk signaal af te geven dat er middelen nodig zijn om de hoge 
kwaliteit van ons onderwijs ook in de toekomst veilig te stellen. We moeten echter 
constateren dat er tot op heden geen concrete toezeggingen zijn gedaan voor extra 
middelen ten behoeve van een eerlijk salaris en minder werkdruk. 

Het bestuur van Xpect Primair, waar onze school toe behoort, ondersteunt de lande-

lijke stakingsaktie op 5 oktober 2017. Dit houdt in dat de geplande studiedag niet 

door gaat maar dat we deze kans, om onze mening te laten horen, met beide handen 

aangrijpen. Gezamenlijk zullen wij naar Den Haag gaan om ons hard te maken voor 

beter onderwijs voor alle kinderen.  

 

5 oktober staat op de kalender aangegeven als studiedag. Wij geven een andere in-

vulling aan deze dag maar de school zal nog steeds heel de dag gesloten zijn voor 

leerlingen. We hopen we met deze actie meer in beweging krijgen in Den Haag.  

 

We hopen u op deze manier voldoende te hebben geïnformeerd.  

 
 We dit schooljaar 11 studenten van de PABO in huis hebben en 7 studenten van 

het ROC.  

 Daar nog studenten van de ALO en Fontys muziek bij zullen komen. 

 De airco in alle lokalen aangesloten (maar helaas voorlopig niet nodig) is. 

 Er afgelopen week een zeldzame rups in de bosjes op het plein zat. 

 De inschrijflijsten voor ouderhulp tijdens de spelletjesdag en de sportdag op de 

deur van de klassen hangen. 

Wist u dat….. 



De bakken van de gevonden voorwerpen zitten weer overvol. Sommige spullen zijn voor-

zien van naam, anderen niet. Wij vinden het de verantwoordelijkheid van de kinderen om 

voor hun eigen spullen te zorgen. Om uw kind te begeleiden in deze verantwoordelijkheid 

is het fijn als u regelmatig samen met uw kind even in de bakken kijkt of er iets van hem 

of haar bij zit.  

Op woensdag 20 september zullen wij alle spullen uitstallen op tafels in de hal. Na vrijdag 

22 september schenken wij de inhoud van de bakken aan een goed doel. 

 

De bakken van de gevonden voorwerpen kunt u vinden in het halletje bij de hoofdingang.  

Gevonden voorwerpen! rr 

Dinsdagmiddag 19 september studiemiddag: 12.30 uur alle leerlingen vrij! 

2 

 

“ik ben gisteren naar een chocolade fa-

briek in Tilburg. Dat is echt een grootste 

fabriek. Ik heb gehoord dat dit de grootse 

fabriek ter wereld is. dat is echt koel. We 

mochten chocolade proeven en we 

mochten vlokken. Ik vond het laboratori-

um het leukst, wand ik mocht een vinger 

in het chocolade doen en dan versieren. 

Het is het leukste uit stapje tot nu toe. 

We moesten eerst de muts op en daarna 

de jas aan en dan moest je je oor dopjes 

in en dan nog een bril maar de bril mocht 

je niet mee nemen naar huis je kreeg we twee pakken hagel mee.  

 

We kregen eerst een filmpje te zien en daar op kon je zien wat er allemaal in de fabriek 

werd gedaan. En toen kregen wij een muts op en daarna kregen wij oordoppen in en toen 

gingen wij een bril op zetten. We gingen de fabriek niet meteen in maar we gingen eerst 

onzen handen wassen en daarna ontsmettingen spul op onze handen. En toen gingen wij 

eigenlijk de fabriek in en daar was de chocolade we hebben toen gezien hoe de keutels er 

uit kwamen. Dat ging in een machine die de hagel maakte en toen moesten ze koelen en 

dat was erg koud. En toen gingen naar de pak fabriek en daar zag je hoe het werd verpakt 

en daar was het eind naar het laboratorium en lekker eten maar. Toen gingen we terug 

naar het begin en daar kregen wij nog een quiz en das was een leuke quiz toen ik thuis 

wam zat ik onder met chocolade”.                                                  Door Julot, unit 3                                        

Bezoek aan de chocoladefabriek. 
Rectificatie 

 

In de vorige Klinker-

link stond vermeld 

dat op woensdag-

middag 2 mei een 

studiemiddag is. 

Dit moet echter 

woensdagmiddag 9 

mei zijn, zoals op de 

kalender vermeld 

staat. 

 

Onze excuses voor 

de onduidelijkheid.  

Welkom op 

Klinkers 
 

Okko 

Ouderbijdrage. 

Afgelopen vrijdag heeft u een brief ontvangen over de ouderbijdrage. Van de ouder-

bijdrage worden festiviteiten en uitstapjes voor de kinderen bekostigd. Wij willen u 

vragen dit geld op korte termijn over te maken. Mocht u geen brief ontvangen heb-

ben, stuurt u dan een mailtje naar Richard Lanser, de penningmeester van de OR: 

lanser.013@ziggo.nl  

Alvast bedankt.    



HIEPERDEPIEP…… 

 

20-09 Silke, Citrien 

21-09 Meagan, Topaas 

21-09 Dani, Zonnesteen 

21-09 Jayda, Zonnesteen 

24-09 Antonio, Jade 

26-09 Kawah, Saffier 

26-09 Kaida, Tijgeroog 

27-09 Elian, Saffier 

27-09 Thalya, Topaas 

27-09 Maxime, Zilveroog 

28-09 Riis, Zilveroog 

29-09 Loïs, Valkenoog 

29-09 Tess, Aventurijn 

01-10 Floor, Topaas 

02-10 Tieme, Topaas 

 

 

HOERA! 
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Interessante ouderavond van de GGD. 

 

 

De MR heeft op 7 september haar eerste vergadering van het nieuwe schooljaar gehad. 

In deze vergadering hebben we kennisgemaakt met nieuwe leden. 

De oudergeleding is hetzelfde gebleven, vanuit het team zijn Danny en Hanneke de nieuwe 

leden. 

 

In de ouderkalender zijn 2 vergaderdata helaas niet juist overgenomen. 

Hieronder geven we de juiste vergaderdata door voor de maanden januari en april. 

De MR vergadert op donderdag 17 januari en 12 april. De overige vergaderingen staan juist 

in de kalender. 

 

De eerst volgende datum dat de MR vergadert is op donderdag 9 november om 19.30 uur.  

Wist u dat het eerste deel van de vergadering voor alle ouders toegankelijk is? 

Vanuit de MR. 


