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Groep 8 
 
 
Het afscheid van groep 8 komt steeds 
dichterbij. Het was een mooi jaar met vele 
herinneringen; schoolkamp, excursies, 
optreden Kenny B, Sinterklaas, veel 
huiswerk, Koningsspelen, musical (14 juli), 
eindfeest (15 juli) en nog vele anderen. 
 
We gaan deze enthousiaste groep missen. 
We wensen jullie heel veel plezier en succes 
toe op je nieuwe school!  
 
Team CBS ‘t Klinket 
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Bedankt!  
 
Nog een paar weken en dit schooljaar is alweer voorbij. Bijzonder 
om te zien hoe de jongste kleuters aan het wennen zijn voor hun 
eerste echte schooldagen en hoe de kinderen van groep 8 volop bezig 
zijn met hun afscheid van de basisschool. In alle groepen wordt hard 
gewerkt om het schooljaar zo goed mogelijk af te sluiten.  
 
In deze nieuwsbrief wil ik alle collega’s bedanken voor hun 
werk in het (bijna) voorbije schooljaar. Dank voor jullie 
enthousiaste inzet voor onze kinderen, voor jullie betrokkenheid, 
voor jullie flexibiliteit om elkaar te vervangen waar nodig!  
 
Ook alle ouders die dit jaar op school hebben geholpen op welke manier dan 
ook, heel hartelijk bedankt hiervoor! Dank zij uw hulp kunnen we een 
aantal zaken beter organiseren en voor de kinderen iets extra’s doen, bv. excursies en 
feesten. De ouderbetrokkenheid bij ons op school is enorm en daar ben ik trots op! 
 
Martien le Clercq  
 

Eindfeest 
 
Op donderdag 21 juli willen we met heel de 
school het jaar op een feestelijke manier afsluiten. 
Er wordt een Vossenjacht georganiseerd en een 
feestelijke lunch. Alle kinderen blijven tussen de 
middag dus op school eten. 
Meer informatie ontvangt u binnenkort per mail 
van juf Amanda. 
 
Belangrijk: alle kinderen zijn op 21 juli om 
14.00 uur uit!  
 
Mocht u problemen hebben v.w.b. de opvang van uw zoon / dochter, wilt u dit ons dan 
laten weten? Graag melden aan de leerkracht.  
 

Boterhammenbrigade / BSO 
 
Verschillende ouders maken gebruik van de boterhammenbrigade en / of 
buitenschoolse opvang.  
Denkt u aan het afzeggen als uw kind een keer niet komt? 
Regelmatig weten zij, maar ook vaak de leerkrachten, niet of een kind wel of niet komt. 
Zij voelen zich samen met ons verantwoordelijk voor de kinderen. 
We willen er zeker van zijn dat ieder kind veilig opgevangen wordt.  



Schooljaar 2016 - 2017  
 
Op maandag 18 juli van 1400 – 14.30 uur gaan de kinderen een kijkje nemen in hun 
nieuwe klas. Ze maken dan kennis met de nieuwe juf(fen) of meester(s). 
 
Afgelopen jaar hebben verschillende ouders ons laten weten dat ze het op prijs stellen 
als er voorafgaand aan het nieuwe schooljaar duidelijk vermeld wordt welke 
benodigdheden de kinderen in hun nieuwe groep nodig hebben. 
In onderstaand schema treft u per groep aan wat de kinderen aan materiaal nodig 
hebben. 
 
Let wel: de school voorziet de kinderen natuurlijk ook van gummen, pennen, 
puntenslijper, kleurpotloden en vilstiften. Veel kinderen willen echter een pakje 
viltstiften of kleurpotloden in hun lade. Hierin kunnen we niet voorzien. 
 

Groep 3 / 4  2 rings multomap  
 etui met daarin schrijfgerei zoals 

kleurpotloden, gelpennen, gum, 
puntenslijper etc. (dit wordt gebruikt 
tijdens vrije momenten) 

Groep 5  2 rings multomap  
 etui met daarin schrijfgerei zoals 

kleurpotloden, gelpennen, gum, 
puntenslijper etc. (dit wordt gebruikt 
tijdens vrije momenten) 

Groep 6  23 rings multomap 
 agenda  
etui met daarin schrijfgerei zoals 
kleurpotloden, gelpennen, gum, 
puntenslijper etc. (dit wordt gebruikt 
tijdens vrije momenten) 

Groep 7 / 8  23 rings multomap 
 agenda  
 etui met daarin schrijfgerei zoals 

kleurpotloden, gelpennen, gum, 
puntenslijper etc. (dit wordt gebruikt 
tijdens vrije momenten)  

 

Info PKN  
 
De zomervakantie komt eraan….voor groep 8 de tijd om afscheid te nemen van de 
basisschool. De voorbereidingen voor de musical en het eindfeest zijn in volle gang. 
Voor 7 kinderen uit groep 8 is er nog een afscheid gepland…die van de 
kindernevendienst in de kerk. 
 



Op zondag 17 juli a.s. nemen in een speciale dienst afscheid van Koen, Rien, Eva, Daphne, 
Mieke en Guusje. En ook Noël van Boven, die hier een aantal jaren op school heeft 
gezeten, zal afscheid nemen van de kindernevendienst. 
Samen met deze 7 kanjers hebben we een mooie kerkdienst voorbereid. Komen jullie 
ook? Zondag 17 juli om 9:30 uur in de Michaëlskerk op het Dorpsplein. 
Voor kinderen van de basisschool is er tijdens die dienst ook gewoon kindernevendienst 
en voor de allerkleinsten is er crèche in de Klimop. 
We kijken naar jullie uit! 
 
Angela, Corien, Jolanda, Marijse, Margriet en 
Ellen van het Kindernevendienstteam. 
 
 
 

Vakantie 
 
We wensen alle ouders en kinderen een heel fijne vakantie toe! Dichtbij, ver weg of 
gewoon lekker thuis.  
 
 


