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Belangrijke data 

 

5 april – meester Louis jarig 

6 april – strandlab groep 6 

10 april – juf Annette jarig 

12 april – voorstelling groep 3 / 4 Broemmmmmm 

20 april – Koningsspelen  

21 mei t/m 6 mei – meivakantie 

 

Verkeer 

Met z’n allen zijn we verantwoordelijk voor een veilige schoolomgeving. Ook de route naar 

school moet veilig zijn. De directe schoolomgeving zou bij voorkeur autoluw moeten zijn. Vooral 

rond de tijden dat de school begint en uitgaat is dit een steeds groter probleem. Heel veel 

kinderen worden met de auto naar school gebracht, daar zal een ieder een geldige reden voor 

hebben. De woonafstand speelt hierin uiteraard een rol. Wij willen u het volgende vragen: 

 Is het echt noodzakelijk om met de auto naar school te komen? 

 Parkeer geen auto’s op een drempel / verhoging. Dit zorgt voor 

onoverzichtelijke situaties. 

 Parkeer geen auto’s voor de oprit van huizen. Hierover wordt 

terecht door de bewoners geklaagd. 

 Parkeer uw auto bij voorkeur niet in de Schoolstraat. Het 

spreekt voor zich dat dit bij het wegrijden voor onveilige 

situaties zorgt. 

Als u met ons meedenkt kunnen we er samen voor zorgen dat de kinderen zich veilig rond de 
school kunnen bewegen. We streven ernaar dat de schoolomgeving een veilige plek is voor 
kinderen. Ook de route naar school moet veilig zijn.  
Een veilige schoolomgeving stimuleert kinderen om lopend of fietsend naar school te komen en 
we hopen dat u met deze informatie hier eens over na wilt denken. 
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Kunstmarkt, kleding- en speelgoedbeurs én culifair 

Op 13 en 14 april is het groot feest op ’t Klinket!  De deuren gaan weer open voor de 

kleding- en speelgoedbeurs en Culifair! 

Vrijdag: 15:15 – 19:00 uur 

Zaterdag: 08:30 – 14:00 uur 

Met het geld van de opbrengst gaan we het  achterplein opknappen. We pakken daarom groots 

uit! 

Kunstverkoop: 

Alle kinderen van ’t Klinket hebben kunstwerken gemaakt. Deze kunstwerken worden in de 

klassen te koop aangeboden voor 2 euro per stuk. De werkstukken van de kinderen uit de 

groepen 1 en 1 / 2 worden in het lokaal van groep 6 en 7 / 8 aangeboden. 

Buitenactiviteiten: 

Op vrijdag en zaterdag zijn er tal van activiteiten op het voorplein en in de school. Je kan heerlijk 

springen en ravotten op een springkussen, je kan ponyrijden, ringlopen, knutselen in de 

knutselhoek, grabbelen in de grabbelton, schminken, je haar laten vlechten, nagels lakken, 

oud Hollandse spelletjes spelen én genieten van de kunsten van clown Frederique. 

Kleding- en speelgoedbeurs: 

Op de beurs wordt er zomerkleding aangeboden in de maat 68 t/m 176. Alle loten voor deze 

verkoop zijn allang vergeven, er wordt dus ontzettend veel aangeboden. Naast de kledingbeurs 

wordt er ook een speelgoedbeurs georganiseerd. Ook hier wordt heel veel leuk speelgoed voor 

een kleine prijs aangeboden. 

Culifair 

Op het achterplein is er van alles te koop: van broodje gezond tot een broodje hamburger, van 

stokbrood met soep tot een bord met friet. Ook worden er weer loempia’s, tosti’s en taarten 

verkocht. Dorst? Geen probleem! We hebben een kraam met verschillende drankjes. Op het 

voorplein is de snoepkraam te vinden. 

!!Belangrijk om te weten!! 

Met uitzondering van de kleding en het speelgoed wordt alles verkocht middels een 

strippenkaart. De kaart wordt in de hal van de school verkocht. Er zijn drie soorten 

strippenkaarten te koop: €2,50 / €5,- en €10,- Wanneer je iets eet, drinkt of koopt 

(kunstwerk, grabbelton, verloting, enz.) dan wordt dit bedrag afgeschreven van de 

strippenkaart. 

Bric a brac Koudekerke 

Op zaterdag 14 april vindt de Bric a Brac Koudekerke / Dishoek plaats. De hele dag brocante, 

rommelmarkt en garageverkoop in Koudekerke en Dishoek. Een plattegrond met deelnemers is 

af te halen bij Galerie de Pastorie op het Dorpsplein op zaterdag 14 april tussen 08:30 – 13:0 uur. 

Wij sluiten als school uiteraard aan bij de bric a brac! 

 

 



Een bericht van de Oranjevereniging 

Aan alle stuiterballen (vanaf 7 jaar) van Koudekerke 

Nog een paar weken en dan kan je lekker gaan genieten van de meivakantie…2 lange 

weken zonder juf of meester. Na een paar dagen ben je vast voldoende uitgerust van al 

het harde werken voor school. Goed om te weten dat je dan op donderdag 26 april, de 

avond voor Koningsdag, je beste beentje voor kunt zetten tijdens De DurpsRun 

Koudekerke! 

Ben je 7 jaar of ouder, schrijf je dan in voor de 5 km (10 mag ook hoor). Strik wel eerst je 

vader, moeder, oom of oma (als je heel lief kijkt misschien wel je juf ;-)) want zij mogen 

dan aan jouw zijde over de finish rennen en waar nodig een handje helpen.  

We gaan trouwens niet alleen gewoon door de straten van Koudekerke, nee, ook dwars 

door winkels en andere gebouwen. Soms moet je ergens overheen, onderdoor of vanaf 

klauteren. We verklappen natuurlijk niet alles… 

Heb je er al zin in? Dan nu nog even alle informatie op een rij: 

De DurpsRun vindt plaats op donderdag 26 april. De start en finish zijn op het 

Dorpsplein. 

Het startschot wordt om 19.00 uur gelost. Vooraf doen we samen een warming up. 

Inschrijven doe je via www.inschrijvenzeeland.nl 

Kosten voor deelname bedragen € 5,- per persoon. Je ontvangt daarvoor een uniek t-

shirt! 

Wij wensen jullie alvast veel trainingsplezier en zien jullie graag op 26 april. 

Groetjes, de organisatie van De DurpsRun Koudekerke 
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Zieken 

De griepgolf nadert z’n einde, eindelijk! Er zijn ontzettend veel kinderen ziek geweest, ook 
leerkrachten. Als school hebben we soms voor onmogelijke situaties gestaan; kinderen die met griep 
naar school worden gestuurd (geen oppas), kinderen die misselijk naar school komen (geen oppas), 
kinderen die ’s ochtends spugen en ’s middags weer op school zijn, enz. Soms twee spugers in één 
klas op één morgen. Dit kan niet, dit willen we ook niet meer. Wij vinden dat kinderen moeten 
uitzieken, aan moeten kunnen sterken. Hier zullen we in de toekomst strenger op zijn. Wij kunnen de 
opvang voor zieke kinderen in een klassensituatie nou eenmaal niet bieden……  

 

 

Koningsspelen 

De koningsspelen vinden plaats op 20 april aanstaande. In de komende week ontvangt u hierover 
een apart schrijven. 
De kinderen zijn ’s middags 20 april vrij! 

 


