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Hockeytoernooi 

In de Herfstvakantie vond het al-

lereerste school-hockeytoernooi 

plaats bij Hockeyclub Tilburg. Klin-

kers deed mee met 3 teams. Het 

team van Klinkers 1 is eerste gewor-

den in zijn poule. De andere 2 teams 

hebben ook heel goed en gezellig 

gespeeld! Het was een heerlijke en 

gemoedelijke dag. We hopen dat de 

gemeente Tilburg vaker een hockey-

toernooi wil organiseren.  

 

Graag wil het team en de MR van Klinkers u uitnodigen voor een interessante avond met 
ouders. 
Deze avond wordt gehouden op maandag 5 november van 20.00 - 21.15 uur (inloop 
vanaf 19.45 uur). 
 
Met het aanbod in de vorm van workshops, hopen wij een gevarieerde avond te kunnen 
bieden, waarop u kennis kunt nemen van onderwerpen die bij u aansluiten. U kunt kie-
zen voor 2 verschillende workshops.  
 
1e workshop: 20.00 uur - 20.30 uur 
2e workshop: 20.45 uur - 21.15 uur 
 
Vandaag krijgt u een digitale uitnodiging in uw mailbox, waarin de workshops worden 
toegelicht en kunt u zich opgeven voor de workshop(s).  
 
U bent van harte welkom en uw aanwezigheid wordt zeer gewaardeerd.  

Ouderavond 

Vrijdag 9 november : Studiedag 
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Twee keer per jaar gaat de leerkracht met u als ouders in gesprek over het welbevinden 
en de ontwikkeling van uw kind. Deze gesprekken zullen plaatsvinden in november en 
maart.  
 
Voor de gesprekken in november hebben wij de week van 19 t/m 23 november gereser-
veerd. De gesprekken vinden vooral na schooltijd plaats. Per unit wordt er die week 1 
avond gepland om gesprekken te voeren.  
 
De leerkracht van uw kind zal u zo snel mogelijk berichten over welke dag het gesprek 
over uw kind plaats zal vinden met daarbij een mogelijkheid tot inschrijven voor het 
gesprek.  

Oudergesprekken 

Op de schoolkalender staan de openingen van de kernconcepten altijd op dinsdag ver-
meld en de afsluitingen altijd op vrijdag. Voor ons was dat vooral praktisch maar we 
merken dat collega’s die op die dagen niet werken en ouders die op die dagen wel wer-
ken niet altijd in de gelegenheid zijn om openingen en afsluitingen bij te wonen. 
Wij hebben daarom gezocht naar nieuwe data: 
 
 

Opening en afsluiting Kernconcepten 

Teamkamer 
 

De teamkamer is ge-
pimpt! Tijdens de herfst-
vakantie is Cindy samen 
met Freddy en Hans druk 
in de weer geweest om 
onze teamkamer te pim-
pen. Er zijn nu meer zit-
plaatsen voor de teamle-
den en studenten.  
 
Kijk de komende week ge-
rust even om het hoekje 
van de teamkamer om te 
zien hoe mooi het is ge-
worden!  opening afsluiting 

KC 3 Di 20 november 2018 Do 20 december 2018 

KC 4 Woe 9 januari 2019 Di 12 februari 2019 

KC 5 Do 14 februari 2019 Do 28 maart 2019 

KC 6 Ma 1 april 2019 Vr 24 mei 2019 

KC 7 Di 28 mei 2019 Woe 3 juli 2019 

Om de veiligheid in de wijk Witbrant wat omhoog te brengen is ooit een buurt-app-
groep gemaakt. Deze appgroep werkt volgens de SAAR-methode: 

Wanneer u woont in de wijk Witbrant en lid wilt worden van deze app-groep dan kunt u 
een email (met daarin uw naam, uw adres en telefoonnummer) sturen naar:  
everston@home.nl 

Buurt-app 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiLq9DAl6feAhWRKFAKHRSQBzEQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fbuurtalertlisse.nl%2Fde-saar-methode%2F&psig=AOvVaw01mZVdgMATnEKePKwI8Gkn&ust=1540749012093121
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Elk schooljaar geven bevlogen en inspirerende hoogleraren van Tilburg University les 
aan kinderen uit groep 6, 7 en 8 van de basisschool. Het zijn leerzame en boeiende colle-
ges die jaarlijks door honderden kinderen gevolgd worden. Deze gratis colleges op de 
woensdagmiddag laten je kennis maken met de wetenschap en de universiteit. Je luis-
tert veel, maar er is volop ruimte om vragen te stellen. Na elk college is er nog tijd om 
vragen te stellen. 
 
Het eerstvolgende college is op woensdag 31 oktober 2018 
 
Meer informatie over de kinderuniversiteit is te vinden op: 
https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/wetenschap-voor-scholieren/
kinderuniversiteit/ 

Kinderuniversiteit 

 

De volgende MR vergadering vindt plaats op donderdag 8 november van 19:30 uur t/m 
21:00 uur. 
 
Op de agenda staan de volgende onderwerpen: 

Begroting en jaarplan  
Zorgplan  
Protocol vervanging zieke leerkrachten (lerarentekort) 
Communicatieprotocol 
 

Alle ouders van Klinkers zijn van harte welkom om aan te sluiten bij de MR vergaderin-
gen als toehoorder. 
Voor de MR is het van grote toegevoegde waarde als wij input kunnen krijgen van ande-
re ouders. 
Rond de vergadering gaan wij graag in dialoog met ouders over de verschillende punten 
op de MR agenda. 
Dit kan de MR en de directie van klinkers helpen in het nemen van de juiste beslissing. 

Vanuit de MR 

https://www.tilburguniversity.edu/upload/6eaced82-806a-4d4a-b45a-cba6610b20a7_kinderuniversiteitmetbanner.null

