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Belangrijke data 
 
25 september meester Martien jarig 
28 september gelukkig nieuwjaar! Zie info  

Een nieuw schooljaar 
 
De meesters en juffen van CBS ’t Klinket heten de kinderen én 
de ouders van harte welkom in dit nieuwe schooljaar. 
We hopen dat jullie een fijne zomervakantie hebben gehad en 
dat jullie lekker uitgerust zijn. 
Het zal wel weer even wennen zijn; vroeg uit bed, een nieuwe 
meester of juf en voor sommige kinderen zelfs een nieuwe 
school. We gaan er weer een mooi jaar van maken!  
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Gelukkig nieuwjaar! 
 
Dit schooljaar bent u weer van harte welkom in de 
groepen. We hebben dit jaar gekozen voor één 
inloopavond voor de groepen 1 t/m 8. 
Op donderdag 28 september tussen 18.00-19.30 uur 
nodigen wij u uit om, samen met uw kind(eren) in de 
groep van uw kind te komen kijken. 
 
In elk lokaal staan er tafelgroepjes klaar met informatie 
over de groep. Uw kind(eren) zullen u zelf informatie 
geven over het betreffende leerjaar.  
Zij zullen dit samen met hun juf of meester voorbereiden. Alle leerkrachten zullen die 
avond aanwezig zijn om vragen te beantwoorden. 
Tevens ontvangt u een informatiepakket met handige informatie per groep.  

Foto’s uit het oude schooljaar 
 
Op de website staan nu nog veel foto’s van het vorige schooljaar. We 
hebben al eerder aangegeven dat deze foto’s verwijderd zullen 
worden. Wilt u de foto’s bewaren, dan kunnen deze gedownload 
worden via de onedrive omgeving van de groep. Zie hiervoor 
www.cbsklinket.nl. In de tweede schoolweek wordt deze omgeving 
opgeschoond. 
 

Studiedagen 

 
Aan het begin van het nieuwe schooljaar hebben we een studiedag gepland met als 
thema ‘bouwen aan een positieve groep’. Vanwege dit thema is er bewust gekozen voor 
een studiedag vroeg in het schooljaar. Deze dag zal plaatsvinden op dinsdag 19 
september. Alle kinderen zijn deze dag 
vrij.  
Op donderdag 5 oktober vindt de ‘dag 
van de leraar’ plaats. Net als voorgaande 
jaren gebruiken alle Primas scholen deze 
dag als studiedag. Er is voor alle 
medewerkers een sportief en cultureel 
programma opgesteld. Op donderdag 5 
oktober zijn alle kinderen vrij! 
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Bezoek aan het Rijksmuseum 
 
Alle groepen 7 en 8 van Primas-scholengroep gaan in de komende periode het 
Rijksmuseum bezoeken. Een heel bijzondere ervaring! 
 
Het thema van het bezoek is: Proef de Gouden Eeuw 
Normaal gesproken mag je in een museum nooit ergens aankomen… behalve tijdens 
deze kennismaking met het dagelijks leven uit de Gouden Eeuw. Tijdens de actieve 
rondleiding worden alle zintuigen van de leerlingen aangesproken. Ze mogen specerijen 
uit verre landen proeven, zullen ze het atelier van Rembrandt ruiken én voelen ze hoe 
zacht de jurgen van rijke dames waren. En niet te vergeten: ze ontdekken de geluiden 
van de Nachtwacht. 
 
Op 28 september bezoeken de kinderen van groep 7 / 8 van ’t Klinket het Rijksmuseum. 
Ouders zullen per mail extra informatie ontvangen. 
Wat nu al belangrijk is om te weten: de verwachte aankomsttijd op ’t Klinket zal rond 
17:00 uur zijn. 
 

   

Schoolkalender 
 
Op de website www.cbsklinket.nl vindt u onder het kopje ‘school’ de schoolkalender 
voor het komende schooljaar. Deze kalender is volledig digitaal. Mocht u een papieren 
versie willen ontvangen dan kunt u dit aangeven via klinket@primas-scholengroep.nl. 
 
Wilt u een maandoverzicht van de activiteiten? Klik dan op ‘agenda’ 
(http://www.cbsklinket.nl/events/)   
 
Ook het schoolplan voor de periode 2015 – 2019, het zorgplan én de schoolgids kunt u 
op onze website vinden. Deze staan vermeld onder het kopje ‘plannen’. 

Gymnastiek 
 
Groep 1 en groep 2 starten met de gymlessen in de week van 2 oktober.  De overige 
groepen starten deze week. Groep 3 - vrijdag, groep 4/5 – woensdag, groep 6 en 7 / 8 – 
donderdag. Mocht er iets in wijzigen dan stelt de leerkracht u hiervan per mail op de 
hoogte. 
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Kinderkledingbeurs en culifair 
 
Na het succes van de kinderkledingbeurs en culifair van afgelopen april is er 
besloten om dit ook in het najaar te houden. 
Dit gaat plaats vinden op vrijdag 6 oktober van 15.15u tot 19.00u en zaterdag 
7 oktober van 09.00u tot 14.00u.  
De kinderkledingbeurs houden we in dezelfde vorm als afgelopen keer 
(kleding maat 68 t/m 176). Dit keer wordt er winterkleding verkocht.  
Ook speelgoed wordt weer verkocht. 
 
De culifair krijgt een flinke metamorfose. Deze wordt groots opgezet op het 
achterplein van school. Denk hierbij aan kraampjes met stamppotten, 
broodjes worst, hamburgers, barbecue, loempia’s, 
soep, gebak, Candy shop en wafels. ‘Take away’ is 
mogelijk. Niemand hoeft te koken, kom gezellig bij 
ons eten! 
De kinderen kunnen zich vermaken bij de oud 
Hollandse spelletjes, laten zich schminken, hun 
nagels lakken of haren vlechten.  
 
Kortom; er is een hoop te beleven en zeer de moeite waard om te komen.  
De flyer volgt snel.  
 
Mocht je als vrijwilliger willen helpen die dagen (of een gedeelte daarvan), iets willen 
maken voor de culifair of winterkleding willen inleveren voor de verkoop dan horen wij 
dit graag. Er kan gemaild worden naar klinketbeurs@outlook.com  
Of benader Marcia van Dijke, Neline van Belzen, Carina Meerman of Désirée van der Borgh 
 

 
 
 

Tuinonderhoud 
 
Aan het begin van dit schooljaar willen we gelijk week een beroep doen op vrijwilligers 
die samen met juf Ellize en meester Martien de tuin willen onderhouden. We maken 
hiervoor een schema. Wilt u (wéér) helpen? Dit kan door een mail te sturen naar 
klinket@primas-scholengroep.nl of door juf Ellize of meester Martien even aan te 
spreken. Vele handen maken licht werk! 
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Schoolboeken 
 
Juf Amanda en meester Martien hebben alle schoolboeken uitgezocht en een nieuwe 
plek gegeven. In de hal staan sinds kort alle AVI boeken. 
 
Dit alles heeft te maken met een 
nieuwe manier van technisch 
lezen in het nieuwe schooljaar. In 
oktober gaan we hiermee van 
start. 
 
Hoe wij gaan werken is gebaseerd 
op de LIST methode 
(leesinterventiestrategie). Dit is 
een leesaanpak waarbij je gebruik 
maakt van bestaande methoden 
en materialen. 
 
De belangrijkste drie pijlers zijn: 

1. Je leert het beste lezen als je zoveel mogelijk leeskilometers maakt 

2. Je maakt de meeste leeskilometers als je boeken leest die je leuk vindt. 

3. Hoe eerder je kunt lezen, hoe eerder je kunt beginnen met leeskilometers maken 

Bij de start in groep 3 gaan de kinderen aan het werk met de aanvankelijk leesmethode 
Lijn 3. Zodra de kinderen AVI 4 (E4) hebben gehaald begint het voortgezet lezen. 
Aan de hand van de leesresultaten en observaties van de leerkracht omtrent 
leesmotivatie en concentratie/zelfstandigheid worden de kinderen ingedeeld in 
groepen.  
 

1. Stil-lees groep- Voor kinderen die AVI 4  (E4) hebben gehaald en voldoende 

zelfstandig en concentratie hebben)  

2. DUO lezen- Voor kinderen die nog niet AVI 4 (E4) hebben of nog niet sterk 

genoeg kunnen stillezen. De kinderen lezen in duo’s. 

3. Ralfi –lezen: Voor kinderen die extra leesondersteuning nodig hebben (met 

ernstige leesproblemen zoals dyslexie). Zij lezen in een kleine groep (maximaal 6 

kinderen) onder begeleiding van de IB-er. Zij lezen volgens de RALFI-methode. 

4. Aanvankelijk lezen- Groep 3 leest volgens de methode Lijn 3 in de eigen groep 

met de eigen leerkracht. 

De ontwikkelingen zijn in volle gang. We houden u op de hoogte! 
 

Vanuit de Boterhammenbrigade 
 
De boterhammenbrigade wilt het nieuwe schooljaar graag gezond van start laten gaan. 
We willen u daarom vragen om uw kind geen snoepgoed of candybars meer mee te 
geven.Er zijn genoeg gezonde opties om de broodtrommel mee te vullen. 
Zo trekken we de gezonde lijn door die zowel school als KOW wilt trekken. 



Zeeuwse muziekschool 
 
Houd je van muziek, zing je graag of zou je later een 
instrument willen spelen? 
Kom dan naar een van de gratis introductie lessen van 
de Zeeuwse Muziekschool! 
In september zijn er diverse introductie lessen voor 
kinderen van alle leeftijden bij jou in de buurt. 
 
Groep 1/2:     
Muziek Spelenderwijs, Muziekschool Middelburg, 
maandag 11 september  
15.00 - 15.45 uur 
Kleuterpercussie, Muziekschool Middelburg, donderdag 31 augustus 15.00-17.00 uur 
 
Groep 3/4:          
Muziek doe je mee, Muziekschool Middelburg, maandag 4 september 15.50-16.40 uur  
Juniorpercussie, Muziekschool Middelburg, donderdag 31 augustus 15.00-17.00 uur 
 
Groep 4/5/6:     
Muziek moet je doen! Muziekschool Middelburg, maandag 4 september 16.45-17.35 
uur 
 
Voor peuters van 1 tot 4 jaar en hun (groot)ouders start op woensdag 13 september as. 
een cursus Muziek op Schoot in de Muziekschool Middelburg. De les star t om 09.30 
uur. 
 
Voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar die graag (willen leren) zingen start op dinsdag 
19 september de 10-delige cursus Sing it! in de Muziekschool Middelburg. De les vindt 
plaats van 16.30-17.30 uur. 
 
Bovenstaande is slechts een greep uit het totale aanbod. Meer informatie is te verkrijgen 
via www.zeeuwsemuziekschool.nl of telefonisch via 088-470 00 00. 
 

Tot slot 
 
 

Team ’t Klinket wenst u en bovenal de kinderen een 
heel fijn schooljaar toe! 

http://www.zeeuwsemuziekschool.nl/

