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Gevonden spullen 

Mist u wat spullen? Zij missen u wel….  
 
Bij de hoofdingang van de school staan 2 bakken met gevonden voorwerpen. Deze zitten 
momenteel weer overvol met voorwerpen die overal in de school gevonden zijn. Er zitten 
nog goed bruikbare spullen en ook kledingstukken in. Deze spullen zouden graag weer te-
rug gaan naar hun eigenaar.   
 
Morgenochtend 10 september stallen wij 
deze spullen weer 1 keer uit op de tafeltjes 
in de hal. Loop in de ochtend samen met 
uw kind even langs de tafeltjes lopen om 
te kijken of er iets van hem of haar bij zit. 
Wanneer uw kind zelf ontdekt dat er iets 
van hem of haar bij de gevonden voorwer-
pen ligt kan dat bijdragen aan het nemen 
van verantwoordelijkheid voor de eigen 
spullen in de toekomst.   

Vrijdag 20 september is het weer sportdag! Dit jaar is het bij SV Reeshof. De kinderen zijn 
welkom tussen 08:45u en 09:00u. Wij starten het eerste spel meteen om 09:00u. Om 
13:00u is het laatste spel afgelopen en mogen de kinderen meteen naar huis. De kantine is 
deze dag helaas gesloten, dus kinderen en ouders moeten hun eigen fruit en drinken mee-
nemen. Een waterflesje is altijd handig, zodat ze deze weer kunnen vullen. Vergeet uw 
zoon/dochter bij ziekte niet telefonisch af te melden voor 8:30u. Tip: denk aan extra kle-
ren, want bij sommige spellen wordt water gebruikt.   
 
We willen de hulpouders vragen om om 08:30u op het sportveld aanwezig te zijn. 
(Uiteraard mag je kind dan om half 9 al mee komen). De hulpouders melden zich dan bij  
juf Emmie en krijgen van haar het draaiboek en uitleg over hun rol die dag. 
 
Mocht u het leuk vinden om samen met een andere ouder een spel te begeleiden, stuur 
dan vóór 13 september een mailtje naar juf Emmie: emmie.vanmoorsel@xpectprimair.nl 
of schrijf je in op de lijsten die op de deur van de klassen hangen. 

Groetjes van de sportdagorganisatie. 
 

Sportdag voor unit 2, 3 en 4. 

mailto:emmie.vanmoorsel@xpectprimair.nl
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Mijn naam is Carola Herrijgers en ik ben schoolmaatschappelijk werker op uw school.  
 
U kunt bij mij terecht met vragen over de opvoeding of ontwikkeling van uw kind. Maar 
ook als u zich zorgen maakt over hoe het met uw kind gaat op school en/of thuis. 

Hierbij kunt u denken aan: 

U merkt dat uw kind moeilijk gedrag vertoont (bijvoorbeeld veel ruzie maken, schelden, 
of niet luisteren) 

Uw kind pest of wordt gepest 

Uw kind voelt zich niet begrepen, voelt zich eenzaam of is erg terug getrokken 

Uw kind heeft last van (de gevolgen van) een echtscheiding of sterfgeval 

U merkt dat uw kind moeite heeft met de omgang met andere kinderen 

 
Bovendien kunnen er zaken spelen die niet direct het kind aan gaan, maar het kind indi-
rect wel raken. Denk hierbij aan relatieproblemen, problemen met huisvesting, echt-
scheiding, financiële vragen/problemen of inzetten van vervolg hulpverlening. Ik kan 
samen met u kijken welke hulp het meest passend is. Indien wenselijk, verwijs ik naar de 
juiste instantie en begeleid ik u daarbij. Hulp van het schoolmaatschappelijk werk is gra-
tis en vertrouwelijk. 
 
U kunt met mij in contact komen via de intern begeleiders (Juliette Vlamings en Femke 
Hendriks) van uw school. De leerkracht kan uw situatie en/of vraag ook met de intern 
begeleider bespreken.  
 

Misschien tot ziens! 

 

Carola Herrijgers  

Werkdagen: dinsdag, donderdag, vrijdag 

T: 013-8000602 of 06-38604907 

E: c.herrijgers@imwtilburg.nl 

Schoolmaatschappelijk werk 

Dinsdag 17 september : studiemiddag! 
Om 12.30 uur zijn alle leerlingen vrij. 

De eerste vergadering van de MR, met maar liefst twee nieuwe leden, heeft alweer 
plaats gevonden. Namens de ouders is Jelle Westen aangeschoven. Namens het perso-
neel is dat Meggie Kivits, groepsleerkracht van Olivijn in unit 1. Ook was Gérard Massar 
aanwezig namens de directie. 
  
We hebben nog wat zaken afgerond die vorig jaar door overmacht zijn blijven liggen en 
we hebben onze plannen voor komend schooljaar met elkaar gedeeld. Het belooft weer 
een vruchtbaar jaar te worden. 

Vanuit de MR 

mailto:c.herrijgers@imwtilburg.nl


 

Wat doen de MR en de OR? 

 

MR staat voor medezeggenschaps-

raad. Deze bestaat uit 6 leden. 3 

ouders en 3 leden uit het team 

van Klinkers. Samen buigen zij zich 

over het beleid van de school. Zij 

vergaderen 1 keer per maand. 

Wanneer er een lid van de MR 

vertrekt vinden er verkiezingen 

plaats. 

 

OR staat voor ouderraad. Deze 

bestaat momenteel uit 13 ouders. 

Deze ouders organiseren festivitei-

ten op school. Te denken valt aan 

het sinterklaasfeest, kerstfeest en 

Pasen. Zij vergaderen 1 keer per 

maand. Bij elke vergadering slui-

ten teamleden van Klinkers aan 

die vanuit het team betrokken zijn 

bij de organisatie van een feest. 

De OR staat altijd open voor nieu-

we leden.   
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Wist je dat..... 
 
> ….. de OR vorige week de eerste vergadering heeft gehad waarin oa met elkaar gekeken 
is naar alle activiteiten van komend schooljaar waar de OR samen met de docenten weer 
leuke momenten van gaat maken. 
 
> ..... de OR op dit moment bestaat uit 13 enthousiaste ouders, zowel vaders als moeders, 
die 1x per maand met elkaar vergaderen en zich inzetten voor alle activiteiten op school. 
Maikel, Thalja, Jeroen, Monique, Roy, Joyce, Marie-Claire, Denise, Inge, Kelly, Debby, Iris 
en Daniëlle vormen samen de OR. 
 
> …… de OR zou nieuwe leden, met name ouders uit Unit 1 en 2, graag willen verwelko-
men. Heb je interesse neem dan contact op met een van de voorzitters. 
 
> ..... de OR niet 1 maar 2 voorzitters heeft die met elkaar de voorzitterstaken verdelen. 
Voor vragen/opmerkingen kan je altijd bij hen terecht op school of via de mail: Maikel 
(mmhkivits@home.nl) en Thalja (tjimmink@hotmail.com). Daarnaast vervult Jeroen Sie-
mens de taak als penningmeester. 
 
> ….. de OR binnenkort brieven zal laten versturen door Freddy mbt de jaarlijkse ouderbij-
drage. De bijdrage is vrijwillig maar erg belangrijk omdat deze gebruikt zal worden voor 
alle activiteiten op school, zoals oa. uitstapjes met de unit, verschillende vieringen en de 
sportdag. De bijdrage is, ivm. het duurder worden van alle benodigdheden, sinds lange 
tijd verhoogt naar €52,50 per kind. Ouders waarvan hun kind halverwege het jaar start op 
de klinkers wordt gevraagd de helft van de ouderbijdrage te betalen. Ook kunnen ouders 
bij vertrek van school halverwege het jaar, een deel terug krijgen. 
 
> …. iedereen gebruik kan maken van km- en parkeervergoeding als deze gemaakt zijn 
voor activiteiten. Deze worden vergoed vanuit de ouderbijdrage. Een declaratieformulier 
is bij Freddy verkrijgbaar. 
 
> ….. de OR-subgroepjes al druk bezig zijn met het voorbereiden van Sinterklaas en Kerst. 
Het belooft weer een gezellige boel te worden. 
 
> ….. de OR (groot)ouders soms vraagt te ondersteunen bij het versieren van de school bij 
bv sinterklaas, kerst of Pasen. Er zal dan een oproep gedaan worden via de Klinkerlink. 
 
> ….. de OR een eigen brievenbus op school heeft. Deze is te vinden bij de achteringang 
onder het bord van Meneer Pim/tegen de muur van de koffiekamer. Deze brievenbus kan 
gebruikt worden voor tips, tops en vragen, maar ook voor bedankjes en gezellige kaartjes 
aan de OR. 
let op: declaratieformulieren bij Freddy in postvakje OR inleveren! 
 
> …. de OR alle klassenouders op donderdag 7 november zal uitnodigen om kennis te ma-
ken met de OR en met elkaar, waarbij de belangrijkste zaken rondom een klassenouder 
besproken zullen worden. De klassenouders zullen hiervoor een aparte mail ontvangen. 
 

Vanuit de OR 
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Bijna is het zover; de officiële opening van Cultuur BSO Studio-T en het eerste Sterre Kinder-
dagverblijf, Vrijmoet, in de Reeshof. 
Graag nodigen zij u uit om dit samen met hen te vieren en een kijkje te komen nemen op de 
nieuwe locatie Vrijmoet in de Breskensstraat 11 te Tilburg op woensdagmiddag 18 september! 

BSO en kinderopvang. 

Op zondag 15 september is het TextielMuseum gratis te bezoeken van 12.00 tot 17.00 uur tij-
dens Open Monumentendag 2019. Het centrale thema van deze 33e textielfabriek, met onder 
meer rondleidingen door het TextielLab, lezingen over de historie van het gebouw, historische 
filmvertoningen en voor kinderen een speurtocht én de workshop  
 
Programma zondag 15 september:  
Ga tijdens de inloopworkshop aan de slag met huis-tuin-en-keuken materialen en bouw een 
eigen fantasie (stoom)machine.  
mini rondleidingen: 12.30 uur, 13.15 uur, 14.00 uur, 14.45 uur en 15.30 uur.  
 
Neem deel aan een van de drie verschillende mini-rondleidingen van elk een halfuur. 
 
Tijdens het weekend van 14 en 15 september is het open monumenten weekend. Alle deelne-
mende monumenten kunt u vinden op www.openmonumentendag.nl  

Gratis naar het textielmuseum! 

https://www.openmonumentendag.nl/

