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CBS ’t Klinket 
0118-556126 

klinket@primas-scholengroep.nl  
 

 

Belangrijke data 
11 november - juf Laura jarig 

20 november – voortgangsgesprekken 

28 november – voortgangsgesprekken 

 

Opbrengsten beurs en culifair 
 

  

De kleding- en speelgoedbeurs en de culifair hebben maar liefst €1900 opgeleverd. Op het 
voorplein hebben we een pannakooi en een bandenschommel. Er is nog genoeg ruimte voor 
andere spelvormen. We hebben daarom besloten om het cirkelspel, de voetstappen, het 
hinkelspel én het twisterspel aan te schaffen. De figuren worden met gasbranders op de 
tegels gesmolten. Dit zal in het begin van het voorjaar worden aangebracht. Nu zijn de 
weersomstandigheden niet ideaal. Van het geld dat overblijft zetten we een deel opzij om de 
nieuwe beurs in het voorjaar te kunnen bekostigen (€300,-) Het overige bedrag reserveren 
we voor het achterplein. Dit gaan we in het voorjaar aanpakken met de opbrengst van die 
beurs. Veel dank gaat uit naar alle vrijwilligers en sponsoren! Zonder jullie hadden we dit 
nooit kunnen realiseren! 
 

Tuinonderhoud 
Heel veel dank aan alle vrijwilligers die onze schooltuin winterklaar hebben gemaakt. 

Wat ziet het er weer prachtig uit! Dank!!! 
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Voortgangsgesprekken 
Op maandag 20 november én op dinsdag 28 november 
vinden de zogenaamde voortgangsgesprekken plaats. 
Tijdens het gesprek vertelt de leerkracht over de 
methodetoetsen (groep 3 t/m 8), werkhouding, sociaal-
emotionele redzaamheid en andere relevante zaken. U 
kunt zich hiervoor aanmelden door de extra bijlage van 
deze info in te leveren bij de groepsleerkracht van uw zoon 
of dochter. Aanmelden kan tot en met dinsdag 14 
november. In februari wordt u uitgenodigd voor de 
rapportgesprekken. U kunt uw opgave ook mailen naar: 
klinket@primas-scholengroep.nl  
 
Columbus 
Eind september zijn we met de kinderen uit groep 1 / 2 voor het eerst naar de Columbus 
geweest. Dit was een groot succes! 
De kinderen mochten allemaal een boek uitzoeken voor op de leestafel. De kinderen die 
een pasje hadden meegenomen van de bibliotheek mochten zelfs 3 boeken mee naar 
huis nemen. 
 
Op 3 november gaan we weer naar de Columbus. Om een en 
ander goed te regelen: 

 Kinderen uit groep 1 / 2; heb je boeken mee naar huis 
genomen? Neem ze aanstaande vrijdag mee naar school! 

 Als je een pasje hebt, vergeet je deze niet mee te nemen? 
 Kinderen uit groep 1 gaan ook met ons de Columbus 

bezoeken samen met een mama uit groep 1 en groep 1 / 
2. Meester Martien vindt het ook leuk om mee te gaan. 

 Wanneer uw kind uit groep 1 nog geen pasje heeft en u 
zou dit graag willen (lidmaatschap is gratis) geef dit dan 
voor aanstaande vrijdag door aan meester Martien. 
Dank! 

 

Heel Veere Speelt! 
Een schuiftrompet, saxofoon of hoorn; ze mogen mee naar huis tijdens het 
muziekproject Heel Veere Speelt. Dit jaar neemt groep 4 / 5 deel aan dit project. Samen 
met verschillende leden van Harmonie Voorwaarts maken de kinderen muziek.  Net na 
de herfstvakantie zijn we hiermee begonnen. Het project is opgezet door de de Zeeuwse 
Muziekschool en de plaatselijke muziekvereniging. De kinderen krijgen theorielessen, 
instrumentale lessen en ensemblelessen. We werken toe naar een uitvoering samen met 
Harmonie Voorwaarts. Hoe mooi is dat! 
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Veiligheid schoolomgeving 
Enige tijd geleden is er een overleg geweest met de gemeente Veere. Met name de 
Tramstraat levert met enige regelmaat onveilige situaties op. 
Tijdens het brengen en het ophalen van de kinderen staat de straat vol met geparkeerde 
auto’s. er wordt te hard gereden. 
Hier moet iets aan gebeuren. 
 
In de eerste plaats wordt er met theromplast 
markering het woord school aangebracht. Dit is 
reeds gedaan. 
 
De volgende stap is het aanpassen van de kruising 
Cithershillsingel, Tramstraat en Anthonissenstraat. 
De verhoging hiervan wordt doorgetrokken tot en 
met de entree van Grote Pien én ’t Klinket. 
 
 

 
 

 
 
Schoonmaak ’t Klinket 
We krijgen zo ontzettend vaak te horen dat we een mooi, vrolijk én vooral ook schoon 
schoolgebouw hebben. Hier zijn we ook trots op! 



Marijke Aarts maakt al heel lang ons gebouw schoon. Vorig 
jaar moest ze plots haar werkzaamheden staken, haar pees 
in haar rechterbovenarm was afgescheurd.  
Na een operatie en een herstel van ruim zes maanden kon 
ze na de zomervakantie haar werkzaamheden weer 
oppakken.  
Niemand weet hoe het kan (van arts tot fysiotherapeut) 
maar de pees is wederom losgekomen. Marijke staat weer 
helemaal aan het begin.  
In december zal de operatie plaatsvinden, vervolgens zal ze 
weer minimaal zes maanden moeten herstellen. Ontzettend 
naar voor haar!!! 
 
Om ons gebouw de status te blijven geven waar Marijke steeds voor zorgt, zijn wij op 
zoek naar ouders die, tegen een vergoeding, ons zouden kunnen helpen. Heeft u 
belangstelling, stuur dan een mail naar klinket@primas-scholengroep.nl. Op school kunt 
u ook meester Martien hierover aanspreken. Reageren kan tot en met 14 november. 
 

 
Uit het dorp 
Stichting Koudekerke Samen 
Sinds kort kunnen we (bijna) alle activiteiten in Koudekerke terugvinden in de agenda 
van KouS (stichting Koudekerke Samen). Zie hiervoor: 
http://koudekerkesamen.nl/events/  

Stichting Koudekerke Samen (KouS) staat én gaat voor verbinding. Samen voor 
Koudekerke, samen zorgdragen voor een woon- en leefomgeving waarin alle 
‘moppenvreters’ goed tot hun recht komen. 
  
Wat kan Stichting Koudekerke Samen voor onze vereniging betekenen? 
> Aandacht voor ons event 
> Hulp bij ledenwerving 
> Uitbouwen van het vrijwilligersbestand 
> Bruggen bouwen 
> Kennisoverdracht 
  
En verder? 
Het is eigenlijk een bedoeling dat we in de volgende info’s blijven verwijzen naar de 
website van KouS. 
Activiteiten die niet in KouS zijn opgenomen kunnen we natuurlijk altijd vermelden. 
Voor nu nog één keer aandacht voor de Kliederkerk: 
 
De Kliederkerk 
We gaan samen ontdekken en samen vieren. Jong, oud, ja iedereen is welkom!  
We luisteren en kijken eerst naar een verhaal uit de Bijbel en daarna gaan we op 
verschillende manieren met dit verhaal aan de slag: muziek, tekenen, knutselen, 
spelletjes, praten, zingen…voor iedereen zit er wel iets leuks bij. Aansluitend aan dit 
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zogenaamde kliederen houden we een korte viering en daarna besluiten we de middag 
met een gezellige high tea.  
 
Komt u? Kom jij?  
 
Wij begroeten u, jou heel graag.  

❖ Voor wie : iedereen van 0-100 jaar en ouder.  

❖ Wanneer : Zondag 5 november a.s.  

❖ Waar : Klimop, Kerkstraat 2 te Koudekerke  

❖ Aanvang : Inloop vanaf 14:30 en start stipt om 15:00 
uur. 

❖ Einde : ca.17:00 uur  

❖ Kosten : GRATIS  

❖ Bijdrage : iets lekkers/eetbaars voor bij de high tea. 
 
 
Vriendelijke groet, 
 
Martien le Clercq 
Directeur CBS ‘t Klinket 


