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Basisschool klinkers 15e schooljaar  .  nummer 21 .  21 juli 2021 

De laatste loodjes zijn aangebroken. De laatste loodjes van een bijzonder 

schooljaar.  Ook van een lang schooljaar. Een schooljaar waarin we binnen de 

maatregelen die er waren, zo goed mogelijk onze Klinkersvisie uit hebben pro-

beren te dragen.  

Een schooljaar waarin we voor de tweede keer een aantal maanden in lock-

down hebben gezeten. Daarna konden we gelukkig weer naar school, maar was 

het toch anders dan anders, met elke klas in de eigen bubbel.  

Een schooljaar waarin we nauwelijks ouders hebben kunnen ontvangen in de 

school.  

Gelukkig kunnen we sinds de laatste weken weer wat versoepelen en kunnen 

we het schooljaar goed afsluiten. 

Deze week staat in het teken van terugkijken, opruimen, vooruitkijken, afscheid 

nemen en afsluiten. En vooral veel gezelligheid om dit schooljaar goed achter 

ons te kunnen laten. 

Samen met de kinderen ruimen we de lokalen op. We betrekken heel bewust 

de kinderen hier bij, omdat het om hun lokalen en hun spullen gaat. En ook om-

dat opruimen een onderdeel van afsluiten is.   

Iedere unit heeft deze week een eigen programma gemaakt. De ene unit be-

zoekt een speeltuin, de andere unit houdt een campingdag op de speelplaats, 

we sluiten het kernconcept af, we kijken naar de musical (in de vorm van een 

film) van groep 8, we zwaaien groep 8 uit, we spelen spelletjes en eten tosti’s.  

Gistermiddag hebben alle kinderen kunnen genieten van een lekker ijsje dat 

getrakteerd werd door de OR.  

 

En zo drijven we langzaam dit schooljaar uit, de vakantie in…. 

We willen u bedanken voor uw flexibiliteit en uw begrip wanneer ook wij weer 

alles anders moesten organiseren dan we aanvankelijk bedacht hadden. Voor 

uw inzet om ook via digitale middelen bij ons betrokken te blijven en met ons 

mee te denken. En vooral uw vertrouwen in ons als school.  

Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie, blijf veilig en blijf gezond. En dan 

zien we iedereen graag weer op maandag 6 september. 

De laatste loodjes…. 



De musical van groep 8  

hebben de leerkrachten van 

unit 4 dit jaar als speelfilm 

gepresenteerd. 
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 Aan het eind van het schooljaar is er altijd dat moment van afscheid nemen.  

We nemen afscheid van de kanjers van groep 8. We zijn er trots op dat we deze kin-

deren een mooie start van hun onderwijsloopbaan hebben kunnen geven. We wen-

sen hen veel succes en geluk op het VO en horen graag nog eens hoe het met hen 

gaat. 

Dag 

Soulaiman, Meike, Maxim, Riis, Tim, Dyani, Cato, Cecile, 

Cornel, Mingus, Lieke, Madelief, Teun, Eva, Sam, Rogier, 

Frederique, Maxime, Lisa, Raff, Mirre, Krijn, Luna, Feline, 

Sofie, Mick, Yahya, Kris, Stella, Ise, Joost, Gijs, Pepijn, 

Daan, Guusje, Matthijs, Sander, Kyona, Jasper en Amy 

Het gaat jullie goed.  

Ook nemen we vrijdag afscheid van een aantal collega’s. Juffrouw 

Maaike gaat bij haar man in Portugal wonen om daarna samen te 

settelen in Nepal. Juffrouw Nicole de Cort gaat als gymdocent wer-

ken op een andere basisschool in Tilburg. Juffrouw Marie-José gaat 

na 15 jaar verbonden te zijn aan Klinkers werken op een nieuwe 

school in Tilburg. Meneer Danny, die 13 jaar geleden zijn stage kwam 

lopen op Klinkers en daarna gebleven is, werkt sinds een paar maan-

den op een andere basisschool in Tilburg. Onze consulent Grietje zal 

volgend schooljaar niet meer aan Klinkers verbonden zijn. En me-

neer Harrie is dit jaar met een welverdiend pensioen gegaan.   

Na de zomervakantie ontvangen we ook weer nieuwe collega’s. Het 

team heeft al kennis met hen gemaakt. Na de vakantie zullen zij zich 

in een van de eerste klinkerlinken voorstellen.  

Juffrouw Marie-José wil nog een paar woorden aan u en de kinderen 

richten: 

Na 15 jaar Klinkers is het tijd om afscheid te nemen van deze fantas-

tische school. Ik ben dankbaar voor alles wat ik hier heb geleerd, het 

vertrouwen dat ouders hebben gehad in mij, de warmte van het 

team, maar bovenal het plezier wat ik heb gehad met alle kinderen.  

Voor de tweede keer in mijn carrière als juf mag ik een nieuwe school 

gaan oprichten. Hoewel ik zeker niet het gevoel had dat ik Klinkers 

wilde verlaten werd ik toch weer opnieuw geprikkeld om deze uitdaging aan te gaan. 

En dat ga ik dus ook weer met veel enthousiasme doen! Neemt niet weg dat ik het 

best lastig vind om afscheid te nemen van deze fijne plek.  

Lieve kinderen, ouders en teamleden bedankt voor een geweldige tijd op Klinkers, ik 

ga jullie echt missen!!  

Afscheid 
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In ons enthousiasme wilden we vrijdag op het voetbalveld alle ouders van groep 3 t/n 

groep 7 verrassen. (Hierover heeft u maandag een mail van Freddy ontvangen). He-

laas gooien de oplopende coronacijfers roet in het eten. We vinden dat we hierin on-

ze verantwoordelijkheid moeten nemen omdat we geen 1,5 meter afstand tussen ou-

ders kunnen garanderen.  

De units onderzoeken nog of de AVG-wetgeving het mogelijk maakt om digitaal iets 

met u te delen.  

Optreden zonder publiek 

In Klinkerlink 18 zijn de vakanties, feestdagen en studiemomenten voor schooljaar 

2021-2022 met u gedeeld. Bij het maken van de planning is daar 1 studiedag aan 

toegevoegd: donderdag 4 november 2021. 

Daarom hieronder nog een keer het overzicht van de vrije dagen. 
 

Vakanties en feestdagen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Studiemomenten 
 

 

Herfstvakantie  25 oktober 2021 t/m 29 oktober 2021 

Kerstvakantie  27 december 2021 t/m 7 januari 2022 

Voorjaarsvakantie  28 februari 2022 t/m 4 maart 2022 

2e Paasdag  18 april 2022   

Meivakantie  25 april 2022 t/m 6 mei 2022 

Hemelvaart  26 en 27 mei 2022   

2e Pinksterdag  6 juni 2022   

Zomervakantie  25 juli t/m 2 september 2022 

Dinsdag 28 september 2021 Middag (vanaf 12.30 uur) 

Dinsdag 5 oktober 2021 Hele dag 

Donderdag 4 november 2021 Hele dag 

Vrijdag 5 november 2021 Hele dag 

Woensdag 10 november 2021 Middag (vanaf 12.30 uur) 

Dinsdag 14 december 2021 Middag (vanaf 12.30 uur) 

Vrijdag 24 december 2021 Hele dag 

Donderdag 20 januari 2022 Middag (vanaf 12.30 uur) 

Maandag 7 februari 2022 Middag (vanaf 12.30 uur) 

Dinsdag 22 februari 2022 Middag (vanaf 12.30 uur) 

Maandag 21 maart 2022 Hele dag 

Woensdag 30 maart 2022 Middag (vanaf 12.30 uur) 

Woensdag 25 mei 2022 Middag (vanaf 12.30 uur) 

Donderdag 26 juni 2022 Middag (vanaf 12.30 uur) 

Woensdag 6 juli 2022 Hele dag 

Vakanties, feestdagen en studiemomenten. 
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 NK-tegelwippen 

Na een paar weken onderzoek doen naar 'hoe het beste om te gaan met het 
vele regenwater' belandden wij met unit 3 en 4 bij de website NK tegelwippen. 
Wat bleek? In Nederland loopt tot 30 september een actie om zoveel mogelijk 
tegels te wippen uit tuinen en straten. Dit is wat er wordt geschreven op hun 
website NK-tegelwippen.nl 

 

Het weer in Nederland wordt steeds extremer. Hevige regenbuien en 

lange periodes van hitte en droogte volgen elkaar op. Daarbij krijgen 

we steeds vaker te maken met problemen als hittestress en water-

overlast, omdat onze leefomgeving sterk is versteend. Al die stenen 
verkoelen niet op een hete dag en laten geen water door wanneer 

het  regent. Dat regenwater kan dan het riool overbelasten of je kel-

der inlopen. Meer groen gaat dit tegen. 

Daarnaast heeft onderzoek uitgewezen dat een groenere leefomge-

ving een positief effect heeft op onze mentale gezondheid. 

Vervang dus je (tuin)tegels door groen! 

Dus bedachten onze kinderen om een actiedag te organiseren om zoveel moge-
lijk tegels uit de Reeshof te gaan wippen. De vader van Sjoerd uit Maansteen 
bleek zelfs in het organisatie comité van Tilburg te zitten en zorgde voor deze 
dag dat we een container en plantjes kregen. Alle kinderen van unit 3 en 4 
maakten een eigen flyer en gingen in verschillende wijken langs de deuren om 
reclame te maken en om uit te leggen aan de mensen waarom het fijn zou zijn 
als ze zouden meedoen. 
 
Maar ook wilden de kinderen met de burgemeester reclame maken op TikTok. 
Nou dat lukte zelfs ook! Wethouder Dussschooten (Loco-burgemeester van Til-
burg) bracht ons een bezoekje en hij was niet te beroerd om met een leuk dans-
je deze actie te promoten.  
 
Het was een geslaagde dag en we wipten met z'n allen 190 tegels!! Een mooi 
resultaat. Als we de derby tegen Breda willen winnen moeten er nog heel wat 
tegels gewipt worden. Dus een oproepje aan iedereen: WIP NOG WAT TEGELS 
UIT JE TUIN EN REGISTREER DIT OP DE WEBSITE. Samen zorgen we voor een 
betere leefomgeving, dus doe mee!! 



Lustrum 
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Strandbal 
 

Deze week krijgen alle kinderen een  

#BSKlinkers STRANDBAL cadeau! 

 

Behalve dat de kinderen er in de vakantie leuk mee 

kunnen spelen willen we er ook een ludieke vakantie-

opdracht aan koppelen. 

 

Maak jouw meest bijzondere vakantiefoto samen 

met je strandbal en post hem op Instagram met 

#BSKlinkers óf mail hem naar 

bs.klinkers@xpectprimair.nl.  

 

De 5 meest ludieke foto's zullen in de eerste Klinker-

link geplaatst worden en ontvangen een leuk, klein 

prijsje. We zien jullie ludieke vakantiefoto inclu-

sief strandbal graag tegemoet. 

Omdat de school dit jaar 15 jaar bestaat hebben wij in de derde schoolweek van 
schooljaar 2021-2022 een lustrumweek gepland staan. Deze week ziet er als volgt 
uit: 
 
woensdag 22 september: kunst- en cultuurdag waarbij verschillende workshops ver-
zorgd worden 
donderdag 23 september: schoolreisje 
vrijdag 24 september: spelletjesdag voor unit 1 en sportdag voor unit 2, 3 en 4 
 
In de eerste schoolweek ontvangen jullie hierover meer informatie en zullen wij een 
oproep doen voor hulpouders.  
 
Wij hebben er zin in!  
Groetjes namens de werkgroep Lustrum.  


