
Info oktober 2017 
 

CBS ’t Klinket 
0118-556126 

klinket@primas-scholengroep.nl  
 

In deze info 
 
In deze info vindt u informatie over de volgende onderwerpen: 
 

Inhoud 
Belangrijke data ............................................................................................................................................... 1 

Gefeliciteerd meester Louis! ....................................................................................................................... 1 

Op naar het Rijksmuseum ............................................................................................................................ 2 

Toekomstige schooltijden ............................................................................................................................ 2 

Kinderboekenweek ......................................................................................................................................... 3 

Columbus ............................................................................................................................................................ 3 

Namens stichting ‘Een lach voor een dag’: Bedankt! ......................................................................... 4 

Kinderkleding- en speelgoed beurs + Culifair ...................................................................................... 4 

Uit het dorp ........................................................................................................................................................ 5 

 

Belangrijke data 
 
4 oktober Start Kinderboekenweek 
5 oktober Studiedag: vrij 
6 en 7 okt. Kinderkleding- en speelgoedbeurs & Culifair 
13 oktober ’s middags vrij 
16 – 20 okt. Herfstvakantie 
19 oktober Juf Esther jarig 
25 oktober Juf amanda jarig 
 

Gefeliciteerd meester Louis! 
 
Meester Louis heeft onlangs deel 1 van zijn studie schoolleider afgerond. Met een proeve 
van bekwaamheid heeft hij bewezen te voldoen aan de verschillende competenties. 
Van harte gefeliciteerd Louis en succes met het tweede deel! 
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Op naar het Rijksmuseum 
 
Hoe bijzonder is het om met jouw groep 7 / 8 naar het Rijksmuseum te mogen? Primas-
scholengroep heeft het geregeld! 

 
 
 
Al met al werd de reis naar Amsterdam een heel bijzondere reis.  
Alle kinderen zouden in hun leerplichtige jaren minstens één keer een bezoek moeten 
brengen aan het Rijksmuseum in Amsterdam. De formerende partijen VVD, CDA, D66 en 
ChristenUnie willen dat in het regeerakkoord opnemen. Dit kwam naar buiten op de dag 
dat groep 7 / 8 naar het Rijksmuseum ging. De pers was volop vertegenwoordigd. Zo 
kwamen kinderen in SBS Hart van Nederland, werden er kinderen en meester Martien 
geïnterviewd door NPO1 radio en schreef de PZC nog een mooi artikel over ons bezoek.  
 
Voor de kinderen was het de moeite waard. Oog in oog met de rijkdom van De Gouden 
Eeuw. Veel van wat er in de klas was verteld konden we zien in het Rijksmuseum. 
 

  
 

Toekomstige schooltijden 
 
Dit schooljaar gaan we onderzoeken wat de toekomstige schooltijden voor 2018-2019 
worden. Dat betekent dat we met ouders het team, de MR, de KOW en met De Sprong 
een traject volgen om te komen tot een goed besluit. We nemen hiervoor een schooljaar 
de tijd om zorgvuldig de juiste stappen te zetten zoals o.a. informeren team en 
ouders/leerlingen, gesprekken met de MR en vragenlijsten uitzetten. We zullen 
maandelijks een kort stukje schrijven in de nieuwsbrief zodat iedereen goed 
geïnformeerd is. Directie en MR zijn samen een stuurgroep om dit proces vorm te geven, 
uit te voeren en te bewaken. We krijgen hiervoor ondersteuning van het RPCZ, de 



schoolbegeleidingsdienst. Op dinsdag 03 oktober vindt een informatiebijeenkomst 
plaats voor de teamleden en voor de MR van ‘t Klinket.  
 

 
 
 

Kinderboekenweek 
 

Op 4 oktober start de Kinderboekenweek. We hebben besloten  
het thema aan te passen naar: ‘Bibbers in je buik’.  
Iedereen vindt wel eens iets spannend of moeilijk, je krijgt daar bibbers van in je buik. 
Juf Carolien en meester Martien gaan dat laten zien in een toneelstukje tijdens de 
opening van de Kinderboekenweek.  
Elke groep krijgt een boek cadeau, want tijdens de Kinderboekenweek moet je vooral 
ook veel voorlezen! 

Columbus 
 
Vanaf dit schooljaar gaan we als school gebruik maken van de 

diensten van de Columbus. 

De Columbus is een prachtige bus van de Zeeuwse 

Bibliotheek. Deze bus komt eens per maand voor onze school 

te staan. 

Met de kinderen kunnen wij in kleine groepjes, onder 

begeleiding van een volwassene, nieuwe (prenten)boeken 

lenen voor in de groep. Hiervoor krijgen wij een schoolpas. 

Op 29 september gaan we proef draaien met de kinderen uit 

groep 1 / 2, in de maand november willen we heel graag groep 

1 hierbij betrekken. Groep 3 / 4 zal uiteindelijk ook 

aansluiten. 

 

Aan het einde van dit schooljaar zullen we het gebruik van de Columbus evalueren. In overleg 

met de bibliotheek kunnen we er dan voor kiezen om ook de bovenbouw hier bij te betrekken. 

 

Rectificatie: In een vorig schrijven stond een verkeerde datum. De Columbus komt weer op 3 

november in plaats van 3 oktober! 

Kinderen die zelf boeken hebben geleend: dit is voor een periode van maximaal 6 weken! 

 

 

 

 

 



Namens stichting ‘Een lach voor een dag’: Bedankt! 
 
Vorig jaar hebben we met alle kinderen gespaard voor de stichting ‘Een lach voor een dag’ 
Het is belangrijk dat kinderen vaak kunnen lachen. Veel kinderen in Nederland verkeren helaas 
niet altijd in de situatie om regelmatig te lachen, wegens een ernstige ziekte. Daarom 
organiseert stichting 'Lach voor een dag' een complete dag uit naar het theater, waarop het 
kind even alle zorgen kan vergeten en kan lachen. Niet alleen die ene dag, maar elke keer 
wanneer hij of zij terugdenkt aan dat mooie moment. 
 
Al met al hebben we €450,- gespaard! Dat is een heel mooi bedrag!  
 

 
 

 

Kinderkleding- en speelgoed beurs + Culifair 
 

Op 6 en 7 oktober is er weer van alles te beleven op ’t Klinket! Er wordt ontzettend veel 

kinderkleding en speelgoed verkocht. Zoveel dat we hebben moeten aangeven dat er niets 

meer bij kan…. De culifair is fors uitgebreid. Op het achterplein staan grote partytenten met 

tal van kraampjes. Kinderen zijn ook meer dan welkom en er is voor hen van alles te doen. 

Tot dan!  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uit het dorp 
 

Tekenen voor Kids 

 
Hou je van tekenen? Wil je samen met anderen kinderen 
creatief bezig zijn en nieuwe dingen leren?  
Vanaf 25 oktober start ik met een tekenclub, voor alle kinderen 
vanaf ongeveer 7 jaar. We gaan materialen, kleuren en vormen 
ontdekken; vanuit fantasie tekenen én 'echte' dingen tekenen. 
Met elkaar gaan we op avontuur; afhankelijk van je leeftijd en 
interesse zal dat voor iedereen anders verlopen. Voor meer 
informatie en om je op te geven: 
cencderuiter@hotmail.com  of 06-38657821.  
Groetjes, Christa de Ruiter 
 
 

Wetenschapsdag 

 
Graag brengen wij u op de hoogte van de Wetenschapsdag  
op 7 oktober a.s. in de ZB| Planbureau en 
Bibliotheek van Zeeland. 
 
In de foyer, de eerste verdieping en de begane grond 
van de bibliotheek kunnen kinderen producten 
ontwerpen, zoals robots, boten en 
muziekinstrumenten. Ook kunnen ze op onderzoek 
uit met proefjes en microscopen.  
 
Dit jaar is het thema van de Wetenschapsdag ‘Technieken van de Toekomst’. 
Kom kijken hoe leuk, interessant en belangrijk wetenschap en technologie zijn! 
 

Kleutergym 

 
Wil jij ook lekker bewegen?  
Dan is kleutergym of turnen bij Gymnastiek Vereniging Koudekerke echt iets voor jou! 
Kleutergym stimuleert op een veilige en leuke manier de ontwikkeling van jonge 
kinderen. Spelenderwijs krijgen peuters meer zelfvertrouwen. Alle aspecten van de 
motorische ontwikkeling komen aan bod. Bij de recreatieve turngroep leer je de 
basisbegrippen van het turnen. Meisjes met talent kunnen doorschuiven naar de 
wedstrijdgroep. Uiteraard staat het plezier in bewegen voorop! 
 
Lijkt kleutergym of turnen je leuk?  
Kom dan lekker meedoen! De lessen worden gegeven in Sporthal de Couburg te 
Koudekerke. Onze leiding is gecertificeerd en heeft ervaring in het lesgeven. 
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Lestijden: 
Peutergym  woensdag 16:30 - 17:30 uur 
Recreatief turnen donderdag 17:30 - 18:45 uur meisjes 6 - 8 jaar 
   donderdag 18:45 - 20:00 uur meisjes 9 jaar en ouder  
 
Voor meer info kijk op onze website: www.gvkoudekerke.nl of stuur een mail naar 
gvkoudekerke@live.nl  
 
 
 

 
 

Gebedshuis Walcheren 

 
Ook dit schooljaar willen we weer bij elkaar komen om te bidden voor onze school en onze 
kids. Ieder kind wordt gebracht voor de troon van onze Hemelse Vader en gezegend in de 
naam van Jezus. Ook voor de leerkrachten en allerlei zaken rondom school wordt gebeden. 
Daarnaast bidden we voor onze eigen gezinnen en we zijn God dankbaar voor 
de antwoorden die Hij gegeven heeft de afgelopen tijd! 
We zouden het leuk vinden als er meer ouders zijn die met ons mee willen doen! 
Hartelijk welkom iedere maandagmorgen om 10:30, Gebedshuis Walcheren, Tramstraat 33.  
Voor meer informatie kun je ons altijd aanspreken of bellen. 
Groetjes, Erika Molenaar (0645207102) en Christa de Ruiter (0638657821) 
 
 

Koudekerke Samen (KouS) 

 
Kick-off: Koudekerke Samen! 

Koudekerke kent sterke verenigingen, scholen en een brede 
waaier van enthousiaste groepen. Daar zijn we trots op! 
Zonder de eigen identiteit van die clubs aan te tasten, willen 
wij bruggen bouwen tussen deze organisaties. Hoe we dit 
gaan doen, wie wij zijn en wat het dorp hier aan heeft 
vertellen wij tijdens de KICK-OFF van Koudekerke Samen. 

Wanneer? 27 oktober 2017 

Tijd: 20.00-22.00 uur  
Locatie: De Sprong 

www.koudekerkesamen.nl  

 
 
 
 
Martien le Clercq, directeur CBS ‘t Klinket 
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