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Basisschool klinkers 16e schooljaar  .  nummer 3 .22 september 2021 

In unit 1 werken ze rondom thema feest. Ze heb-
ben het over welke feestjes we allemaal kennen 
en hoe je deze viert. De afgelopen dagen hebben 
ze het vooral over een verjaardag vieren gehad. 
Iedere klas heeft een spelhoek zoals een feest-
winkel of taartenwinkel. Daarnaast hebben ze 
het ‘over wie ben ik? en wat hoort bij mij?’ Zoals bijvoorbeeld familie, lievelings 
eten en vriendjes. Alle kinderen hebben een ik-tas gemaakt, deze tas nemen ze 
mee naar huis, stoppen er 5 dingen van zichzelf in en nemen daarna de tas 
weer mee naar school. Aan de hand van de inhoud van de tas mogen ze in de 
kring iets over zichzelf vertellen.  
 
In unit 2 hebben de kinderen van groep 3 letters geleerd door middel van een 
woord wat past bij feest (bak, room of ik eet). De kinderen van groep 4 hebben 
een verhaal geschreven over hun droomverjaardag en hebben in folders ge-
zocht naar boodschappen voor die droomverjaardag. Samen hebben zij beslo-
ten hoe we een verjaardag vieren in de klas! Na het lustrum gaat groep 4 een 
lustrum krant maken met per dag een verslag van wat ze gedaan hebben. 
Groep 3 gaat verder met het leren van letters/woorden en in hun verhaal schrij-
ven zij over wat ze gedaan hebben en komen deze geleerde letters/woorden 
terug.  
 
Unit 3 is dit KC gestart met activiteiten passend bij de fase van de groepsvor-
ming. Na de trigger hebben zij een woordweb gemaakt met alle woorden die te 
maken hebben met feest. Van dit woordweb hebben zij vervolgens een mind-
map gemaakt door sleutelwoorden te zoeken en te kijken wat hier allemaal on-
der valt. Ook hebben ze vragen opgesteld van wat zij over verschillende feesten 
willen leren. Hier hebben de kinderen onderzoek naar gedaan waarbij ze de 
verschillende feesten verdeeld hebben. Uiteindelijk hebben ze het onderzoek 
gepresenteerd aan elkaar zodat iedereen weet hoe de feesten zijn ontstaan en 
wat de gebruiken zijn.  
Na het lustrum gaan zij een gezamenlijke feestkrant maken over de lustrum- 
week waarbij verschillende groepjes verschillende onderdelen van de krant tot 
hun rekening nemen. Welke verschillende onderdelen er zijn hebben ze giste-
ren al onderzocht door échte kranten te bekijken. 
 
Unit 4 is KC binding gestart met ik-presentaties. Iedere leerling heeft zichzelf 
gepresenteerd aan de groep. Ook hebben ze zich verdiept in diverse (voor de 
kinderen niet zo bekende) feesten. In de lustrumweek organiseren de kinderen 
van unit 4 een kleurwedstrijd. Na de lustrumweek verandert unit 4 in een 
nieuwsredactie en zullen zij verslag doen van deze feestweek d.m.v. een krant. 

Kernconcept Binding 
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Onze 1e lustrumdag hebben we vandaag geopend met taart in de eigen thuisgroep en 

een feestelijk samenzijn op het veld. Met DJ Bart en Roy, een woordje van Jasper, het 

onthullen van de 15 jaar Klinkers-foto en knallende confettislierten door de lucht. Zo-

als u heeft kunnen lezen zullen de leerlingen van unit 2, 3 en 4 verslag gaan doen van 

alle lustrumdagen. Dat laten we dan ook graag aan hen over. Hieronder wat plaatjes 

van de opening: 

 

Lustrum. 

 

Dankjewel aan alle ouders die een 

heerlijke taart gebakken hebben 

voor vandaag….. 

 

 

En aan alle ouders die hun steentje 

bijdragen aan het mogelijk maken 

van deze lustrum-viering. 

• Voorlopig is er voor ouders nog geen vrije inloop in de school. Dit 

heeft er mee te maken dat de leerlingen nog niet gevaccineerd 

zijn. 

• Ouders mogen op afspraak of individueel/incidenteel in de school. 

Met individueel/incidenteel bedoelen we wanneer er snel even 

iets afgegeven moet worden of wanneer een korte mededeling 

gedaan moet worden. We vertrouwen erop dat u hier terughou-

dend mee omgaat.  

• Wanneer een leerling besmet is kunnen de klasgenoten van het 

besmette kind in principe allemaal gewoon naar school. Eventueel 

geldt een uitzondering voor kinderen die in nauw contact zijn ge-

weest in de privésfeer. De advisering hierover loopt altijd via de 

GGD. U wordt door de directie van de school op de hoogte ge-

bracht van de situatie zodat u uw kind extra in de gaten kunt hou-

den. 

• Bij klachten is het advies uw kind te laten testen. Zeker met de 

herfst in aantocht (zie beslisboom hiernaast). 

Update corona-maatregelen. 
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Dinsdag 14 september was de eerste MR-vergadering van dit schooljaar. Tijdens deze 

vergadering stonden we stil bij het lustrum. Onder het genot van koffie en een stuk 

appeltaart zijn we informeel begonnen. Daarbij kwamen veel onderwerpen op tafel. 

We hebben het gehad over de fijne start van het schooljaar in de groepen, over het 

pedagogisch klimaat in de school en over de personele bezetting. 

Een opgeruimde school en tot rust gekomen leerlingen en leerkrachten zijn allemaal 

fijn gestart in de groepen. Vervolgens is de schoolgids van dit schooljaar door ons 

vastgesteld. 

We hebben vooruitgekeken naar het oudertevredenheidsonderzoek dat eraan zit te 

komen. Ook komen er zeer binnenkort verkiezingen voor een nieuw MR lid vanuit de 

personeelsgeleding. Veel ontwikkelingen dus, zo in het begin van het schooljaar!! 

Van de MR 

Per schooljaar nemen wij een beperkt aantal leerlingen aan. Dit doen wij omdat wij 

op die manier de groei van de school kunnen beheersen én we in ons gebouw kun-

nen blijven passen. Het gebruik moeten maken van een dislocatie zou ons onderwijs-

concept niet ten goede komen. Meldt u daarom broertjes en zusjes tijdig aan. Dat 

kan al vanaf de 2e verjaardag! Een aanmeldformulier kunt u vragen bij de admi-

nistratie of de leerkracht van uw kind.  

Aanmelden broertjes en zusjes 

Als nieuwe collega op basisschool Klinkers zal ik mezelf even voorstellen. Mijn naam 

is Roy Staps, ik ben 27 jaar oud en ik ben woonachtig in Tilburg. Afgelopen jaar ben ik 

afgestudeerd aan de ALO in Eindhoven en heb ik na het behalen van mijn diploma te 

horen gekregen dat ik meteen aan de slag kon op basisschool Klinkers. Dit betekent 

voor mij dat ik terug kom op de school waar ik 4 jaar geleden begonnen ben als sta-

giair. 

 

Ik kijk er dan ook erg naar uit om dit schooljaar de gymlessen te gaan verzorgen voor 

de leerlingen! Ik vind het vooral erg belangrijk dat leerlingen plezier beleven tijdens 

de gymles en dat zij leren om op een respectvolle manier met elkaar om te gaan. 

Daarnaast probeer ik waar mogelijk met nieuwe, toffe lessen te komen waarin ik de 

leerlingen uit kan dagen en kan helpen in hun ontwikkeling. 

 

Zelf vind ik het leuk om me in mijn vrije tijd bezig te houden met verschillende rac-

ketsporten, zoals padel, squash en tennis. Ook ben ik op zondag te vinden op het 

voetbalveld waar ik wekelijks een poging doe om te schitteren in het eerste elftal van 

SV Reeshof. 

 

Mocht je mij in of rondom de school tegenkomen ben ik altijd bereid om vragen te 

beantwoorden, maar ook zeker om gewoon eens even een gezellig praatje te maken.  

Nog een nieuwe collega: meneer Roy van de gym 

Dinsdag 28 september : Studiemiddag. 12.30 uur alle kinderen vrij! 

Dinsdag 5 oktober : Studiedag. Alle kinderen vrij! 
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We hebben weer een leuke club studenten in huis! 3 studenten studeren aan het ROC 
voor onderwijsassistent. Dat zijn Max, Roos en Isa. 7 studenten studeren aan de Pabo 
voor groepsleerkracht. Dat zijn Marleen, Cynthia, Maartje, Rianne, Brecht, Justin en 
Tess. We vinden de win-win-situatie met studenten altijd erg prettig. Enerzijds brengen 
zij nieuwe inzichten uit het onderwijsveld de school in en brengen zij extra handen met 
zich mee. Anderzijds vinden wij het belangrijk dat studenten in aanraking komen met 
het onderwijs op Klinkers en horen we jaarlijks terug dat we een inspirerende onder-
wijsplek voor hen zijn en zich opgenomen voelen in ons team. 

Rianne 
Hallo, mijn naam is Rianne en woon samen met mijn man en onze hond in de Reeshof. 
Ik kijk er erg naar uit om stage te lopen bij bs Klinkers. Ik hoop er veel mooie dingen te 
ervaren en te leren van zowel de leerkrachten als de leerlingen. Helaas kan ik nog niet 
meteen beginnen, maar ik hoop zo snel mogelijk te starten bij unit 1! 
 
Justin 
Hoi! Ik ben Justin, 30 jaar. Ik woon in de Reeshof, op steenworp afstand van Klinkers. In mijn 
dagelijks leven werk ik sinds kort als redacteur bij de nieuwswebsite indebuurt Tilburg. Daarvoor 
heb ik als eindredacteur bij verschillende huis-aan-huiskranten gewerkt. Toen ik een aantal jaar 
geleden een gastles journalistiek op een basisschool mocht geven, werd ik verliefd op het on-
derwijsvak. Ik heb mij aangemeld voor de deeltijd pabo, die ik sinds september 2020 volg. Elke 
dinsdag loop ik stage bij Unit 4, de groep Topaas bij meneer Wout. Ik kijk er erg naar uit om me 
binnen het onderwijsconcept van Klinkers te ontwikkelen als leerkracht. Als je vragen hebt, 
spreek me gerust even aan!  

Studenten 
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Roos 
Mijn naam is Roos Oostdam, ik ben 18 jaar oud en ik volg de opleiding onderwijsassistent op Roc. Ik ben derde (laatste) 
jaars.  
Zelf heb ik ook op deze geweldige school gezeten. Hierdoor past dit onderwijs goed bij mij. 
Ik loop dit schooljaar stage in groep 1-2 bij Kim Schoenmakers. Robijn - de blauwe klas. Het eerste halfjaar loop ik op maan-
dag en dinsdag stage, en het tweede halfjaar loop ik ook nog op woensdag stage.  
Ik hoop jullie snel te ontmoeten, 
 
Max 
Mijn naam is Max van den Noort. Ik ben een 3de jaar student op de opleiding onderwijsassistent. Ik heb het geluk gekregen 
om de stagiaire te zijn bij groep 3-4 je kunt mij vinden op de maandagen, dinsdagen en later in het jaar ook op de woensda-
gen. Mijn interesses liggen veel bij sporten en sta super graag open om mensen te ontmoeten. Ook helpen of even bijkletsen 
met iemand doe ik graag. Ik weet zeker dat we als team met de leerlingen en de ouders er een super leuk jaar van gaan ma-
ken! 
 
Isa 
Ik ben Isa. Ik ben 18 jaar en ben gestart met mijn derde en laatste jaar van mijn opleiding onderwijsassistent aan ROC Tilburg. 
Mijn hobby’s zijn badminton en leuke uitjes met vrienden. Ik werk bij shoeby kids op de heyhoef. Komend jaar ga ik stage 
lopen in unit 3, groep 5/6 in de groep zonnesteen . Ik zal aanwezig zijn op maandag en dinsdag en in het midden van het jaar 
komt hier de woensdag ook bij. Ik heb super veel zin om deze nieuwe uitdaging aan te gaan en nieuwe vaardigheden te le-
ren. 
 
Marleen 
Hoi, mijn naam is Marleen de Rover en ik stel me graag even voor. Ik loop op dinsdagen en woensdagen stage bij Smaragd in 
unit 4. Ik zit nu in het eerste jaar van de pabo op Fontys Hogescholen in Stappegoor. 
Ik ben 18 jaar en ik woon in Koolhoven met mijn ouders en mijn zusje. In mijn vrije tijd kan ik niet stilzitten. Ik ben op mijn 
vierde begonnen met klassiek ballet en doe dat nog steeds heel graag. Daarnaast ben ik vaak creatief bezig en zing ik daar 
het liefst bij. Natuurlijk vind ik een avondje Netflix kijken ook weleens leuk. 
Verder ben ik ook buiten in de natuur te vinden. Daar zal ik dan waarschijnlijk op zoek zijn naar vlinders. Ik vind dat prachtige 
insecten en daarom heb ik nu thuis ook rupsen van Koolwitjes in een terrarium. Zodra zij klaar zijn om vlinders te worden, 
neem ik ze graag een keer mee naar de klas! 

 
Brecht 
Mijn naam is Brecht en ik kom uit Goirle. Ik volg de deeltijdstudie voor basisschool leraar op de Fontys in Tilburg. In mijn vrije 
tijd sport ik veel, en vind ik het leuk om naar Willem II te gaan. Het eerste half jaar ga ik aan de slag in Unit 3, waar ik iedere 
dinsdag te vinden zal zijn. De manier waarop de Klinkers het onderwijs aanbiedt, spreekt me heel erg aan! Met heel veel zin 
en nieuwsgierigheid kijk ik uit naar het aankomend jaar. We gaan elkaar vast zien op de dinsdagen! 
 
Maartje 
Hoi, mijn naam is Maartje Vermeulen. Ik ben 19 jaar oud en woon in de Reeshof. Op de dinsdagen en woensdagen ben ik te 

vinden in unit 2 (Agaat) bij juffrouw Emmie. Ik heb de opleiding ROC onderwijsassistent afgerond en ik zit nu in het eerste 

jaar van de Pabo. In het onderwijs vind ik het leuk om lessen te geven over rekenen, taal en om te knutselen. Daar ga ik het 

komende jaar veel mee doen. Mijn hobby’s zijn reizen, wandelen met mijn hond, uit eten gaan met mijn vriend en familie. Ik 

heb heel veel zin in het komende schooljaar en ik kijk erna uit om met jullie kennis te maken. 

 
Cynthia 
Mijn naam is Cynthia Verzijl. Ik ben 21 jaar en kom uit Breda. Als een derdejaars pabostudent aan Fontys hogeschool Tilburg 
kom ik iedere week op maandag en dinsdag stagelopen. Ik zal hier voor een half jaar zijn. 
Ik heb er ontzettend veel zin in en hoop er een tof & leerzaam half jaar van te kunnen maken! 
 
En Tess heeft zich in de vorige Klinkerlink al voorgesteld als afstudeer-student. 

 



 

 

Uittips: 
 

25 en 26 september 
 

‘Meet the Makers!’  
in Eindhoven.  

 

Bekijk de beste en leukste crea-

ties en uitvindingen. 

 

www.eindhoven.makerfaire.com 

 

 

 

 

 

 

2 en 3 oktober 

 

‘Weekend van de 

Wetenschap’ 
 

www.weekendvandewetenschap.nl 
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