
Info januari 2018 

 

CBS ’t Klinket 

0118-556126 

klinket@primas-scholengroep.nl 

 

 

Belangrijke data 

 

17 januari - juf Wendy jarig 

24 januari – Veerse voorleesdag  

25 januari - juf Carolien jarig 

29 januari – juf Marit jarig 

31 januari – juf Jacqueline jarig 

Gelukkig nieuwjaar! 
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Kerstviering - musical 

  

Op donderdagavond 21 december vierden wij het Kerstfeest op school. De kinderen hebben genoten 

van de musical “Een ster achterna” die opgevoerd werd door de juffen en meesters van ’t Klinket. 

Ondanks alle zieken was het een zeer geslaagde, sfeervolle, avond! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veerse Voorleesdag 

 

Voorlezen is leuk en speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van een kind. Jonge kinderen leren 

enorm veel van voorlezen. Voorlezen is heel goed voor de taalontwikkeling. Kinderen leren nieuwe 

woorden en ze ervaren spelenderwijs hoe een goede zin is opgebouwd. Kinderen leren goed 

luisteren en zich concentreren. Voorlezen stimuleert de fantasie en van een boek leert het kind ook 

veel van de wereld om zich heen. Het gevoel van veiligheid, het plezier en de exclusieve aandacht die 

het kind krijgt tijdens het voorlezen zijn tevens van groot van belang. 

Om dit belang te onderstrepen wordt de Veerse Voorleesdag georganiseerd. Heel veel basisscholen 

en peuterspeelzalen doen hier aan mee. Er wordt zelfs een speciale voorleestas ontwikkeld die alle 

deelnemende scholen en peuterspeelzalen gratis krijgen.  

In groep 1 komt van de gemeente Veere wethouder Molenaar voorlezen.  

  



Terugkijken op…. 

 

Op 10 december vond de Volkskerstzang plaats in De Couburg te Koudekerke.  

Samen met de harmonie Voorwaarts, een projectkoor, de PKN gemeente  én een kinderkoor van ’t 

Klinket hebben we een mooie volkskerstzang ten gehore gebracht. 

Maar liefst 25 kinderen hadden zich aangemeld voor het kinderkoor. Het was een groot succes! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muziekproject Heel Veere speelt én Wieger wordt wakker! 

 

Groep 3 

Groep 3 heeft het project ‘Wieger wordt wakker’ doorlopen . Hierin staat het verhaal van Wieger 

centraal. Wieger is een jongetje dat in de nacht voor zijn eerste muziekles droomt over alle mogelijke 

instrumenten in een harmonie. De kinderen hebben tijdens het project spelenderwijs kennis 

gemaakt met diverse instrumenten, ritmes, tempo’s en dynamiek. 

Groep 4 / 5 

We zijn na de herfstvakantie in groep 4 / 5 van start gegaan met het project ‘Heel Veere Speelt’.  

Heel Veere Speelt is een ‘gouden driehoek-project’ waarbij muziekverenigingen samenwerken met 

de Zeeuwse muziekschool en de basisscholen. Het geheel bestaat uit 2 theorielessen, 4 

instrumentale lessen en 4 ensemble lessen. De kinderen mochten kiezen tussen klarinet, trompet of 

slagwerk en kregen dit instrument tijdens het project mee naar huis. Het is de bedoeling om na 10 

lessen een klassenorkest te vormen dat een aantal stukken samen kan spelen!  

De lessen van het project zijn opbouwend geweest richting het einddoel: een optreden samen met 
het leerlingenorkest van harmonie Voorwaarts. Het orkest speelt dan de begeleiding terwijl de 
kinderen uiteraard de hoofdrol hebben.  
 
Op vrijdag 19 januari om 19.00 in de Couburg is het grote moment aangebroken en zullen de 
kinderen gezamenlijk met het leerlingenorkest optreden voor ouders, broertjes, zusjes, opa’s, 
oma’s…..iedereen is welkom! 
 



Na het concert mogen de kinderen (of u, natuurlijk!)  instrumenten uitproberen. Tevens zal er 
informatie worden uitgedeeld over harmonie Voorwaarts en is er gelegenheid tot het stellen van 
vragen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Beterschap juf! 

 
Juf Marieke is al enige tijd thuis. Alle kaartjes en 
tekeningen doen haar goed!. 
Gelukkig hebben wij  iemand kunnen vinden die staat te 
popelen om, na een periode van afwezigheid 
(zwangerschap), weer te beginnen.  

Juf Carina zal na de kerstvakantie gaan werken op de 
maandag, dinsdag en donderdag. Juf Ellize op de 
woensdag en vrijdag. 
Op termijn, in overleg met de Arbo arts en school, zal juf 
Marieke weer gaan re-integreren. 
 
Wij wensen juf Marieke een voorspoedig herstel toe en 
zullen haar goed begeleiden bij haar re-integratie in haar zo geliefde vak als juf. 

Gezocht, een nieuw lid voor de MR 

 

De MR op onze school bestaat uit zes leden, drie leden vanuit het team en drie leden vanuit de 

oudergeleding. De MR denkt mee met de schoolleiding, neemt een standpunt in en geeft (gevraagd 

en ongevraagd) advies. De directeur sluit ook vaak aan bij een vergadering, maar is officieel geen lid 

van de MR. 

Bij de oudergeleding is er dit jaar Peter Meerman aftredend en niet herkiesbaar. Er is dus ruimte voor 

een nieuwe ouder in de MR. Er heeft zich al een kandidaat gemeld. Mocht u interesse hebben om 

mee te denken in de MR vanaf schooljaar 2018-2019 dan kunt u dit kenbaar maken voor 31 januari 

door een mail te sturen naar de voorzitter van de MR (lreijnhoudt@primas-scholengroep.nl). Bij 

meerdere kandidaten zal er een verkiezing plaatsvinden.  

 

Toekomstige schooltijden 

 

Als het goed is heeft u allemaal een uitnodiging gehad voor de vragenlijst 'Tijd voor andere tijden?'. 

Naar aanleiding van de resultaten is het niet meeste stemmen gelden of de meerderheid beslist. Het 
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gaat puur om een peiling of er behoefte is aan een andere schooltijdenindeling onder 

ouders/verzorgers en personeel. Wellicht wordt er iets mee gedaan op korte, middellange of langere 

termijn.  

Inmiddels zijn zowel de vragenlijsten voor ouders als personeel gesloten en worden de resultaten de 

komende maand(en) geanalyseerd, zowel Primas breed als per school. Zodra de resultaten van 't 

Klinket bekend zijn dan wordt u daarover geïnformeerd. 

 

Mad Science 

 

Vanaf woensdag 10 januari start de naschoolse cursus wetenschap en techniek. De cursus bevat 

verschillende elementen van wetenschap en techniek. Denk aan scheikunde, natuurkunde, 

bouwkunde, maar vooral ook het stimuleren van je talent als onderzoeker. 

Na de gastles in november hebben zich in totaal 16 kinderen opgegeven voor de cursus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakanties 2018  - 2019 

 

2018 – 2019 
De middag vrij voor bepaalde vakanties worden pas eind van het schooljaar 2017 – 2018 
ingevuld. Hetzelfde geldt voor extra studiedagen. 
De onderstaande data staan in ieder geval al vast. 
 
Vakantie   data 
Herfst    15/10 – 19/10 
Kerst    24/12 – 04/01 
Voorjaar   04/03 – 08/03 
Pasen / meivakantie  19/04 – 03/05 
Hemelvaartsdag  30/05 – 31/05 
Pinksteren   10/06 – 11/06 
Zomervakantie  08/07 – 16/08 
Studiedag Primas  05/10/2018     



Proeflessen blaasinstrument / slagwerk 

 

 
 

Harmonie Voorwaarts en de Zeeuwse Muziekschool bieden 3 proeflessen aan! 
Alle leerlingen van groep 4 tot en met 8 mogen deelnemen,  

ongeacht of je al eerder muziekles hebt gehad.  
Elk blaas- of slagwerkinstrument, passend bij een harmonie, mag gekozen worden.  

De lessen worden gegeven in Middelburg,  
met uitzondering van de klarinetlessen die in Koudekerke verzorgd worden. 

 
 

   Wie Leerlingen van groep 4 tot en met 8 
   Wat 3 proeflessen 
   Waar afhankelijk van instrument keuze 
   Wanneer in overleg met betreffende docent 
   Tarief € 20,00(inclusief gebruik van lesmateriaal en instrument) 

 
 

Aanmelden via secretaris@harmonievoorwaarts.nl 
 

              
 
 


