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Basisschool klinkers 16e schooljaar  .  nummer 2 .  8 september 2021 

Fris en opgeruimd zijn we maandag gestart met het nieuwe schooljaar. Wat was 
het fijn om al die gebruinde snoetjes weer in de school te mogen ontvangen en 
al hun is vakantieverhalen te mogen horen. Er hangt een hele fijne en rustige 
sfeer In de school. We herkennen deze sfeer. Kinderen zijn aan het aftasten. 
Wie zijn mijn klasgenoten? Wie is mijn leerkracht? Hoe werkt het in deze unit? 
En hoe verhoud ik mij daartoe.  
 
De eerste weken van een nieuw schooljaar noemen wij de gouden weken. Tij-
dens deze weken vindt de groepsvorming plaats. Het proces van groepsvorming 
vindt plaats volgens verschillende fases die elke groep doorloopt. De leerkrach-
ten besteden deze weken heel bewust aandacht aan dit proces. Op die manier 
hopen wij van elke groep een echte groep te kunnen maken. Een groep waarin 
ieder kind zich fijn voelt. 

De kop is er af 

Gisteren openden wij kernconcept Binding. 
In dit kernconcept ervaren leerlingen dat de 
mens een groepsdier is en leren ze welke 
consequenties dit heeft. Mensen hebben 
de natuurlijke behoefte om bij een groep te 
horen. Elk mens (op enkele uitzonderingen 
na) hoort bij verschillende groepen die 
meer of minder hecht zijn (familie, klas, 
vriendengroep, club, etc.). Binnen dit kern-
concept is ruime aandacht voor verschillen-
de soorten groepsprocessen.  
 

Komende weken staan vooral in het thema van elkaar leren kennen. Het is be-

langrijk dat kinderen elkaar kennen zodat ze een groep met elkaar vormen. Dit 

is een erg belangrijk proces, waar we heel bewust aandacht aan besteden, om 

zo te komen tot een fijn pedagogisch klimaat. 

 
Omdat wij over twee weken ons 15 jarig bestaan vieren staat kernconcept Bin-
ding dit jaar in het teken van feest. Samen met de kinderen zullen wij ons ver-
diepen in waarom mensen feest vieren en hoe ze dat doen.  

Kernconcept Binding 
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Op woensdag 22 september, donderdag 23 september en vrijdag 24 september vie-

ren wij ons lustrum. De school is jarig en is 15 jaar! 

Op woensdag 22 september Kunst– en cultuurdag mét taart! 

Op woensdag 22 september willen we de lustrumweek graag feestelijk met de kin-

deren openen. Daar zullen we op een speciale manier vorm aan gaan geven. Bij feest 

hoort natuurlijk taart! Daarom willen wij deze ochtend graag met alle kinderen van 

Klinkers taart eten. We zijn op zoek naar taartenbakkers die het leuk vinden om voor 

deze opening thuis een taart te bakken. (we hebben aan 6 taarten per klas zeker ge-

noeg) 

De taarten worden op 22 september door u/uw kind mee naar school genomen en op 

een plek in de eigen unit tentoongesteld. Schrijft u daarbij een kaartje waarop staat 

wat de ingrediënten zijn. 

 

Wanneer uw kind allergisch is voor bepaalde ingrediënten, dan vragen wij u om zelf 

voor uw kind een lekkere traktatie mee te geven voor die dag. 

 

Geef aan de thuisgroepleerkracht door als u een taart gaat bakken. De inschrijflijst 

voor de taarten hangt op de deur van elke thuisgroep. De groepsleerkracht zal deze 

dan voor u invullen of u melden dat er al genoeg taarten gebakken worden. Wij willen 

u vragen per gezin maximaal 1 taart te bakken. Heeft u vragen over het taarten bak-

ken dan kunt u het beste contact opnemen met Judy Stoop (leerkracht unit 1)  

judy.stoop@xpectprimair.nl    

 

De rest van de dag zijn er workshops voor de kinderen georganiseerd rondom kunst 

en cultuur.  
 

Donderdag 23 september gaan we op schoolreisje! 

De locatie van het schoolreisje zal binnenkort op een leuke wijze met de kinderen ge-
deeld worden. De kinderen verzamelen tussen 08.20 en 08.30 in de eigen klas. Om 
08.45 zullen de bussen vertrekken. Deze zullen rond 17.30 weer terug zijn op school. 
De kinderen gaan dan eerst nog naar de klas en komen rond 17.45 naar buiten. 
 
Verdere informatie over het uitstapje wordt volgende week met u gedeeld. Aanstaan-

de vrijdag wordt via een mail een link gedeeld om u in te schrijven als begeleider van 

een groepje voor het schoolreisje. 
 

Vrijdag 24 september is het sportdag! 

De kinderen van unit 1 zullen deze dag spelletjes spelen op school. De leerkrachten 

van unit 1 zullen u via de mail een oproep doen voor ouderhulp. Houdt u deze och-

tend vast vrij?   

De kinderen van unit 2, 3 en 4 gaan sporten bij SV Reeshof. Hiervoor zijn wij op zoek 

naar ouderbegeleiding. Vanochtend heeft u een mail van Freddy ontvangen waarmee 

u zich op kunt geven voor de begeleiding van een groepje of een spel. 

Volgende week ontvangt u een boekje met daarin álle informatie over het Lustrum. 

Lustrum 

 



 

Baby-nieuws! 

Op 18 augustus is juffrouw 

Kim van der Meeren beval-

len van een gezonde doch-

ter. Ze heet Maeve. Zowel 

Kim als Maeve maken het 

goed.  

 

 

 

 

En nog meer babynieuws. 

Meneer Wout verwacht in 

december een  kindje en 

meneer Pim in januari! 

Ook juffrouw Meggie ver-

wacht in januari haar twee-

de kindje. 
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Onderstaande informatie staat geschreven op de site van het RIVM 
 
Kinderen tot en met 12 jaar 

• Mogen naar de kinderopvang 
of basisschool bij verkoudheidsklach-
ten (zoals een loopneus, neusverkoudheid, 
niezen en keelpijn), bij bekende chronische 
luchtwegklachten, of bij astma of hooikoorts 
(zonder koorts of benauwdheid). 

• Hoeven bij verkoudheidsklachten dus 
niet thuis te blijven. 

• Kunnen getest worden met verkoudheidsklachten, maar moeten dan wel thuis-
blijven tot ze de uitslag hebben. 
Blijven thuis bij koorts, benauwdheid of veel hoesten. Laat uw kind altijd testen bij 
zwaardere klachten. 

• Mogen naar de kinderopvang of basisschool als zij klachten hebben, terwijl zij kort 
geleden een positieve testuitslag hebben gehad. Het gaat om nieuwe klachten die 
ontstaan binnen acht weken na de eerste ziektedag van de bevestigde infectie. Of bin-
nen acht weken na de testdatum als zij toen niet ziek werden. Bij een positieve test-
uitslag, is het niet zinvol binnen 8 weken opnieuw te laten testen. 

• Blijven thuis en laten zich testen als een huisgenoot corona heeft. 
Blijven thuis en laten zich testen als zij nauw contact hadden met iemand met corona 
of als zij op de basisschool of de kinderopvang contact hadden met iemand met coro-
na. 

• Zijn zij zelf minder dan zes maanden geleden positief getest op corona? Dan hoe-
ven zij niet thuis te blijven als een huisgenoot corona heeft of als zij nauw contact 
hebben gehad met iemand met corona. 

Is uw kind erg ziek? Bel uw huisarts. 

De beslisboom op de volgende pagina kan u helpen in het maken van de juiste keuze 

wanneer uw  kind klachten heeft. 

Verder zijn we nog steeds  niet van corona af en kan het dus voorkomen dat een klas 

in quarantaine moet indien er sprake is van een positieve testuitslag onder een van de 

leerlingen of leerkrachten. Wanneer er sprake is van een positieve besmetting in een 

groep gaan wij altijd in overleg met de GGD. 

Kinderen met verkoudheidsklachten 

Voor de vakantie heeft iedere leerling een echte Klinkers-strandbal ontvangen. We 

hadden daar een wedstrijd aan gekoppeld om een vakantiefoto te maken en naar 

ons op te sturen. We hebben al veel ludieke foto’s mogen ontvangen! Tot dinsdag 21 

september kunnen nog foto’s ingestuurd worden. In de volgende Klinkerlink zullen 

we de 5 origineelste foto’s bekend maken. Uiteraard koppelen we daar een ludiek 

prijsje aan. 

Strandballen 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/coronatest-kind/kind-testen-op-corona
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We hebben vorig schooljaar op verschillende momenten gecommuniceerd over de 

studiedagen en de vakantiedagen.  

Donderdag 4 november 2021 is op een later moment toegevoegd. 

En er zat een typefout in bij donderdag 16 juni. 

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

Vakanties en feestdagen 
 

 

Studiemomenten 

Vakanties, feestdagen en 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 16 juni 2022 Middag (vanaf 12.30 uur) 

Woensdag 6 juli 2022 Hele dag 

Ouder-informatie-avond. 
 

Aan het begin van ieder school-

jaar organiseren wij in elke unit 

een ouderavond. Tijdens deze 

ouderavond kunt u kennis maken 

met de leerkracht van uw kind en 

de werkwijze van de unit. 

 

Helaas is het vanwege de maatre-

gelen nog niet mogelijk om jullie 

als ouders tegelijk in de school te 

ontvangen. De ouder-informatie-

avond zal daarom online plaats-

vinden. 

 

Unit 1: do 16 september 

Unit 2: di 21 september 

Unit 3:  ma 20 september 

Unit 4: woe 15 september 

 

 Op woensdag 15 september  

krijgen de ouders van groep 8 

ook informatie over het VO. 

 

Iedere unit zal zelf communice-

ren hoe laat de online ouder-

avond zal starten. 

 

Individuele gesprekken kunnen 

wel plaatsvinden. Mocht u be-

hoefte hebben aan een persoon-

lijk gesprek met de leerkracht 

vanwege zorgen of vragen rond-

om uw kind, dan kunt u daarvoor 

een afspraak  maken met de 

groepsleerkracht. 
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Dit schooljaar zijn een aantal nieuwe leerkrachten ons team komen versterken. Hieron-
der stellen zij zich aan u voor: 
 

Unit1: 
Marike Ketelaars 
 
Mijn naam is Marike Ketelaars. Ik ben 57 jaar geleden geboren in Tilburg. Ik woon in 
Goirle samen met Eric en hond Goof en twee poezen, Kees en Jopie. Mijn 4 dochters 
zijn inmiddels allemaal het huis uit. Gelukkig zien we elkaar nog vaak en hebben we het 
fijn samen.   
Ik ben dol op de zon, de zee en het strand. Ik hou van films en theater maar ben niet 
meer actief bezig op dit gebied. Verder vind ik het leuk om naar sport te kijken ( ) en 
ben een thuissupporter van Willem II. Ik lees minder vaak dan dat ik zou willen en wat 
betreft koken vind ik vooral het opeten het leukste gedeelte.  
 
Zo’n acht jaar geleden heb ik de verkorte deeltijd Pabo gedaan en ben na mijn afstude-
ren gaan werken op mijn stageadres, Basisschool de Borne. Omdat er daar komend 
schooljaar één kleutergroep minder gaat starten, ben ik binnen Xpectprimair gaan uit-
kijken naar een andere school die bij mij past en waar ik met kleuters, mijn favoriete 
leeftijdsgroep, kon blijven werken. Klinkers is het geworden en daar ben ik heel erg blij 
mee. Ik ben een juf die nog recentelijk is geschoold en tegelijk beschikt over een flinke 
dosis levenservaring. Voor mijzelf een heel fijne combinatie! Ik heb ontzettend veel zin 
om op Klinkers te komen werken en er voor én met jullie kinderen een heel fijne start 
van hun ‘schoolcarrière’ van te maken. En natuurlijk zie ik er naar uit om met jullie per-
soonlijk kennis te maken! 
 

Unit 2: 
Lizzy Pijnenburg 
 
Mijn naam is Lizzy Pijnenburg en ik ben 30 jaar oud. Ik woon samen met mijn man en 
zoon van twee jaar in het gezellige Dongen. Na een periode van tien schooljaren, met 
veel plezier werkzaam te zijn geweest op Basisschool De Vijf Hoeven was voor mij de 
tijd gekomen om mijn vleugels uit te slaan en nieuwe uitdagingen met beide handen 
aan te grijpen. Dat heeft mij doen besluiten om me aan te melden voor de vrijwillige 
mobiliteit binnen onze stichting. En nu ben ik hier. Ik mag op deze toffe school, als leer-
kracht in unit 2 gaan starten. Ik heb onwijs veel zin om te beginnen en kijk er erg naar 
uit om uw kind(eren) en u te ontmoeten. Graag tot snel! 
 

Unit 2: 
Tess Keulemans 
 
Graag stel ik mij voor. Mijn naam is Tess Keulemans. Ik ben 20 jaar en woon in Ooster-
hout. Ik  volg de opleiding ‘Academische pabo Tilburg’. Momenteel zit ik in de afstu-
deerfase. Op dinsdagen kunnen jullie mij op school tegenkomen in unit 2 (Jade) samen 
met collega-leerkracht Joortje. Mijn hobby’s zijn turnen, reizen, lekker eten met mijn 
vriend en wandelen met mijn teckel Banksy. Ik zie uit naar een gezellige en leerzame 
samenwerking met leerlingen, ouders en docenten tijdens mijn afstudeerjaar op BS 
Klinkers.  
 
 

Nieuwe leerkrachten 
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Unit 4: 
Timo de Langen 
 
Ik wil mezelf graag even aan u voorstellen, helaas kan dat niet fysiek. Vandaar dat 

ik het via deze weg doe. Ik kom in elk geval tot de herfstvakantie samenwerken 

met Germa in Saffier (Unit 4). Ik ben alle dagen aanwezig. Ik sta niet altijd voor de 

groep, als ik niet voor de groep sta houd ik me bezig met ondersteunende taken.  

 

Ik ben Timo de Langen, 21 jaar. Ik ben geboren in de Reeshof, daar woon ik nu nog 

steeds. Ik kom uit een echt onderwijsgezin, mijn beide ouders zijn actief in het on-

derwijs. Daar komt mijn voorliefde voor het onderwijs vandaan. Ik doe in de zo-

mervakantie ook altijd mee aan kindervakantie werk in de Blaak, ik ben hier al 8 

jaar actief als leider. Daar is mijn voorliefde voor het werken met kinderen van-

daan gekomen. In mijne vrije tijd voetbal ik graag, ik voetbal momenteel bij Blauw-

Wit ´81 in de Moer. In het weekend vind ik het ook gezellig om met vrienden af te 

spreken, vaak is dit tijdens een wedstrijd van de mooiste club van Nederland…. 

Willem II.  

 

Ik ben afgelopen jaar afgestudeerd aan de PABO. Op Klinkers zal ik dus mijn al-

lereerste échte werkervaring op gaan doen. Ik heb onwijs veel zin in deze mooie 

kans die ik heb gekregen, om deel te mogen nemen aan het team wat er staat op 

Klinkers en om les te mogen geven op zo´n mooie school.  

 

Nogmaals vind ik het ontzettend jammer dat ik niet fysiek kennis kan maken met u.  

Ik zal goed voor uw kind zorgen en mocht u vragen hebben dan kunt u mij altijd 

bereiken.  

 

Unit 4: 
Yannick Duhen 
 

Heehee, ik ben Yannick Duhen en ik ben 22 jaar. Ik woon in Berkel-Enschot samen 
met mijn vader en mijn moeder. Thuis hebben wij twee honden, Rebel (links) en 
Storm (rechts), een parkiet, Frits, en een slak, Sjefke. In mijn vrije tijd ben ik vaak 
aan het sporten, fitness en turnen, of speel ik graag een spelletje met vrienden of 
mijn vriendin Tjarina. 
 
Na op Klinkers een hele prettige stage te hebben gelopen tijdens mijn opleiding 

ben ik blij dat ik nu het team van Klinkers mag versterken als vers afgestudeerde 

leerkracht. Dit doe ik voor 8 uur in de week in unit 4. Hiernaast studeer ik nog aan 

Tilburg University waar ik de master “Management of Cultural Diversity” volg. In 

het weekend ben ik ook vaak aan het werk in de Efteling. Hier werk ik bij het Efte-

ling theater, Pinokkio’s restaurant of op een evenement. 

 

 

Dit jaar zullen ook studenten van de pabo en het ROC stage lopen op Klinkers. Zij 

zullen zich voorstellen in een van de volgende Klinkerlinken. 

 


