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Afscheid 

De laatste schoolweek zal in het teken staan van afscheid nemen. In de groepen zal afscheid 

genomen worden van de kinderen en leerkrachten die naar een andere unit gaan. We zullen 

afscheid nemen van onze groep 8ers die volgend jaar een plekje hebben op het voortgezet 

onderwijs. En we zullen afscheid nemen van een aantal collega’s. Juffrouw Ine gaat met pen-

sioen en wil voor haar kleinkinderen gaan zorgen. Juffrouw Karen heeft op basisschool de 

Elzen een baan als onderwijsassistent. Juffrouw Jente zal in het bankwezen gaan werken. Van 

juffrouw Nicole van Spaandonk en juffrouw Lianne loopt hun tijdelijke aanstelling af, zij zullen 

volgend schooljaar op een andere school binnen onze stichting werkzaam zijn.  

 

Wij wensen jullie een fijne vakantie en kijken er naar uit om jullie op maandag 20 augustus 

weer met vol goede zin terug op school te zien.  

 

Van Jantiena 

Beste ouders en verzorgers van Klinkers, 
 
Er zit alweer bijna een schooljaar op. Een jaar waarin we weer fijn hebben kunnen samenwer-
ken met individuele ouders, maar ook via alle klassenmoeders, luizenpluizers, OR en MR le-
den, overblijvers, mee-op-excursie-gangers, meedenkers etc. Dank voor jullie inzet, samen 
hebben we het welzijn en het leren van de kinderen gesteund!  
 
Ik kijk terug op een jaar waarin we voor continuïteit hebben gezorgd en vanuit die basis ver-
der hebben gebouwd aan Klinkers. Zo hebben we flinke slagen gemaakt op onderwerpen als 
'Klinkers competenties', gedragsprotocol, hoogbegaafdheid van kleuters en onderzoek ge-
daan naar technisch lezen en Handelingsgericht Werken. Volgend schooljaar bouwen we daar 
aan verder en houden we u ook graag via de Klinkerlink en de ouderavonden op de hoogte 
van onze ontwikkelingen. 
 
Eerst nog twee mooie weken met daarin natuurlijk de musical en afscheid van groep 8 leer-
lingen. En voor daarna alvast een hele fijne zomervakantie gewenst! 
 
Zonnige groeten van Jantiena 



Portfoliomappen en cito-toetsen 
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HIEPERDEPIEP…… 

25-06 Ise, Citrien 

25-06 Ivar, Jade 

26-06 Quinn, Valkenoog 

26-06 Yfke, Tijgeroog 

27-06 Evi, Valkenoog 

29-06 Cem, Zonnesteen 

30-06 Tieme, Citrien 

30-06 Noah, Toermalijn 

30-06 Chiara, Flint 

01-07 Jasper, Smaragd 

03-07 Cato, Maansteen 

03-07 Rozemarijn, Toermalijn 

03-07 Hayden, Valkenoog 

05-07 Meike, Zilveroog 

05-07 Kuba, Toermalijn 

05-07 Kiki, Aquamarijn 

05-07 Sasha, Tijgeroog 

05-07 Mynke, Saffier 

05-07 Zebulon, Topaas 

05-07 Elisa, Toermalijn 

06-07 Kris, Zilveroog 

 

HOERA! 
 

Alle jarigen in de vakantie 
wensen wij ook een hele fijne 

verjaardag! 

Alle portfoliomappen zijn als het goed is weer op school. Op vrijdag 29 juni krijgt iedere leer-

ling vanaf groep 2 zijn of haar portfolio mee naar huis. Achterin het portfolio vindt u een uit-

draai van de cito-toetsen. Ook zit daarbij een beschrijving van hoe u de scores van de cito-

toetsen moet lezen.   

 

In juni zijn in de groepen 2 t/m 7 cito-toetsen afgenomen. De cito-toetsen nemen wij af om 

de ontwikkeling van de kinderen te meten aan een landelijk gemiddelde en om ons eigen 

onderwijs te meten. De leerkrachten hebben na afname alle toetsen geanalyseerd. De analy-

se van de toetsen leggen zij naast hun observaties die zij doen tijdens het werken met de 

kinderen. Hierdoor hebben zij goed zicht op welke lesstof de kinderen beheersen en waar 

nog wat meer in geoefend moet worden    

 

Wanneer de leerkracht zich zorgen maakt over de scores van uw kind, heeft u een uitnodiging 

ontvangen voor een oudergesprek in de week van 25 juni t/m 29 juni. Maakt u zich vooral 

geen zorgen als een score een keer wat lager uit valt. Een toets is immers een momentopna-

me. 

 

De kinderen die naar een nieuwe unit gaan mogen hun portfoliomap thuis houden. Zij krijgen 

volgend schooljaar een nieuwe map die ze weer kunnen vullen met hun werk.  

De kinderen die volgend schooljaar in dezelfde unit blijven nemen na de vakantie hun portfo-

liomap vol mee terug naar school.    

Vanaf de aanvang van het nieuwe schooljaar zijn de leerkrachten van groep 3 op zoek 
naar ouders die kinderen willen helpen met het lezen met Bouw!  
Bouw! is een computerprogramma waarmee kinderen, die moeite hebben met het aan-
vankelijk leesproces, extra kunnen oefenen. Het is belangrijk dat zij oefenen onder bege-
leiding van een volwassene. 
 
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die 1 keer per week met een of meerdere leerlingen 
willen oefenen. Dit vindt plaats op school onder schooltijd. Wij vragen een commitment 
van een half jaar of een heel jaar.  
 
Wilt u weten wat het inhoudt dan kunt u kijken op www.bouwtutorlezen.nl 
 
Wanneer u interesse heeft om te helpen met lezen dan kunt u dit doorgeven aan een 
van de leerkrachten van unit 2. 

Hulpouders gezocht! 



• het Jantiena gelukt is om volgend jaar een 5e kleutergroep te bekostigen.  

• hakken voor de musical ingelopen worden op het voetbalveld. 

• de OR op zoek is naar nieuwe ouders. 

• wij zullen na de vakantie geen verjaardagen meer in de Klinkerlink vermelden (in het 

kader van de AVG). 

• unit 4 naar een live-verbinding met de ISS kijkt. 

Wist u dat…..  
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Op vrijdag 7 september vindt de sportdag plaats. Voor unit 1 is dit op school en voor unit 2 
t/m 4 bij Atledo in Dongen. 
Voor deze dag zijn wij op zoek naar ouders die een EHBO diploma hebben. Mocht u dit 
hebben en vindt u het leuk om tijdens de sportdag mee te helpen, dan kunt u een mailtje 
sturen naar meneer Pim: pim.berends@xpectprimair.nl 
 
Natuurlijk hebben wij ook ouders nodig die tijdens deze dag willen helpen bij de activitei-
ten of bij het begeleiden van een groepje. In de eerste week na de zomervakantie komen 
de intekenlijsten op de klassendeuren te hangen, maar dan kunt u hier alvast over naden-
ken! 

Donderdag 28 juni : studiemiddag 

 
Afgelopen woensdag was de derde editie van de voetbalwed-
strijd tussen groep 8 en de leerkrachten van BS Klinkers. Het 
weer zat mee en het publiek was in grote getale aanwezig. 

Waar de kinderen verdeeld waren in drie teams, moesten de 
leerkrachten een heel uur lang alles geven. Dit had 3 zenuwslo-
pende wedstrijden tot gevolg waarin de leerkrachten ternau-
wernood aan het langste eind trokken. 

We willen iedereen bedanken voor de inzet. 

Voetbal groep 8 versus team Klinkers 

 
Vorige week donderdag was de oefenmiddag. De hele school was toen in de setting zoals 
die volgend schooljaar zal zijn. De kinderen die in groep 8 zitten konden op deze dag gaan 
oefenen op het voortgezet onderwijs. Hierdoor konden de nieuwe kleuters ook komen 
oefenen in hun nieuwe groep. Alle nieuwe leerkrachten waren tijdens deze middag ook 
aanwezig.  

Oefenmiddag 

Sportdag 



Studiedagen schooljaar 2018-2019   
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Dinsdag 11 september 2018 : studiemiddag (12.30 uur school uit) 

Maandag 17 september 2018 : Studiedag 

Vrijdag 5 oktober 2018 : Studiedag 

Donderdag 25 oktober 2018 : studiemiddag (12.30 uur school uit) 

Vrijdag 9 november 2018 : studiedag 

Maandag 26 november 2018 :  studiemiddag (12.30 uur school uit) 

Donderdag 6 december 2018 : studiedag 

Maandag 10 december 2018 : studiemiddag (12.30 uur school uit) 

Maandag 21 januari 2019 : studiemiddag (12.30 uur school uit) 

Woensdag 13 februari 2019 : studiedag 

Woensdag 27 februari 2019 : studiemiddag (12.30 uur school uit) 

Dinsdag 7 mei 2019 : studiemiddag (12.30 uur school uit) 

Woensdag 29 mei 2019 : studiemiddag (12.30 uur school uit) 

Woensdag 12 juni 2019 : studiemiddag (12.30 uur school uit) 

Vrijdag 21 juni 2019 : studiedag 

 

De vakanties zijn in een eerdere Klinkerlink met u gecommuniceerd. 

Na de vakantie zult u van ons een ouderkalender ontvangen waarin alle nuttige informatie 

staat.  

Op woensdag 4 juli zal unit 4 de generale repetitie opvoeren in cultureel centrum de 
Boodschap in Rijen. Om alle kinderen van unit 2 en 3 daarheen te kunnen vervoeren zijn 
wij op zoek naar ouders die willen rijden. We vertrekken om 12.15 uur vanaf school en 
zullen om 14.30 uur weer terug zijn. Uiteraard kunt u naar de musical blijven kijken. U 
kunt zich opgeven op de intekenlijst op de deur van de thuisgroep van uw kind. 

Musical unit 4 

Vanuit de MR 

We zijn afgelopen donderdag voor de laatste keer als mr bij elkaar gekomen. Op de 
agenda stonden onder andere de formatie voor volgend jaar en de procedure voor het 
beoordelen van leerkrachten. Met beide punten heeft de mr ingestemd. Verder zijn de 
schoolgids en het jaarprogramma nog aan bod gekomen voordat we samen met de OR 
het jaar met een borrel afgesloten hebben. 




