
Info juni 2018 

  
Verjaardagen  
5 juni  –  juf Danitsja  
30 juni –  juf Marieke  
 
 

Musical 

 
Op donderdag 28 juni zal groep 7 / 8 de musical ‘de tent op z’n kop’ opvoeren in het Arsenaaltheater 
te Vlissingen. Groep 4, 5 en 6 worden uitgenodigd om ’s middags de generale repetitie bij te wonen. 
’s Avonds zal de musical opgevoerd worden voor een zaal vol met familie, vrienden en 
belangstellenden. De kinderen hebben er heel veel zin in! 

 
 

Tot ziens groep 8! 

 
Groep 8 is traditiegetrouw een week eerder vrij. Voor hen is de maand juni dan ook echt de laatste 
maand. Binnenkort op schoolkamp en de musical in het vooruitzicht, het belooft een mooie maand 
te worden.  
Afscheid nemen van een groep is altijd lastig. Je hebt, in de meeste gevallen, acht jaar met elkaar 
opgetrokken. We hopen dat jullie kunnen terugkijken op een mooie tijd. Een tijd waarin je veel hebt 
kunnen leren, een tijd waarin je hebt mogen groeien; letterlijk en figuurlijk. 
Wij wensen jullie heel veel plezier toe op jullie nieuwe school.  
 

Benoeming juf Sanne van der Werff 

 
De afgelopen twee jaar heeft juf Sanne stage gelopen in de bovenbouw 
van ’t Klinket. 
Afgelopen donderdag heeft ze haar stage afgerond met een zeer goed. Zij 
werd beoordeeld door het management van Primas-scholengroep en een 
examinator van de Pabo Vlissingen. 
Juf Sanne heeft inmiddels ook een sollicitatiegesprek gevoerd met leden 
van de MR en de directie van ’t Klinket. Ook zij zijn unaniem van mening 
dat Sanne een grote aanwinst is voor het team van ’t Klinket. We wensen 
juf Sanne heel veel plezier toe in groep 4 het komende schooljaar! 

 
 
 



Wisselen van de groepen 

 
Elk jaar gaan de kinderen even een kijkje nemen in de nieuwe groep. Een spannend moment. Hoe 
ziet de nieuwe klas eruit, een nieuwe juf of meester, enz. 
Op maandagmiddag 2 juli gaan de kinderen om 13:30 uur een kijkje nemen in de nieuwe groep. 
Na ongeveer een half uur gaan de kinderen weer terug naar hun eigen klas. 
 

 
 

Aanmelden nieuwe leerlingen 

 
Ook dit jaar hebben we weer veel nieuwe leerlingen mogen 
ontvangen. Hier zijn we uiteraard erg blij mee. We hebben er ook 
goed op kunnen anticiperen. Dit willen we het komende schooljaar 
ook goed kunnen doen! 
Heeft u een zoon of dochter die in het komende schooljaar 4 jaar 
wordt nog niet ingeschreven, dan vraag ik u vriendelijk dit tijdig te 
doen.  
 

 
 
 

Verkeer rondom de school 

 

Onlangs heeft u al een schrijven gekregen over de verkeerssituatie rondom de school. Om het onder 

de aandacht te blijven houden plaats ik nogmaals het bericht:  

Het verkeer in de Schoolstraat (achterzijde 't Klinket) blijft een probleem. Veel ouders parkeren hier 

hun auto, soms ontstaan hierdoor verkeersonveilige situaties.  

Wij verzoeken u nogmaals met klem om de auto in De Ruyterstraat, Cithershillsingel, Walestraat of 

Anthonissenstraat te parkeren.  

Omwonenden hebben al meerdere keren aangegeven dat 

het verkeer voor overlast zorgt.  

Nog mooier, indien mogelijk, is het kind op de fiets of 

lopend naar school te brengen.  

Mocht de situatie onveranderd blijven dan zal ik met de 

Gemeente Veere in overleg moeten treden hoe we dit 

probleem het beste aan kunnen pakken.  

 



Overstapdienst 

 
Op zondag 17 juni a.s. hebben een speciale dienst georganiseerd voor en met een aantal kinderen 
die de overstap zullen maken naar de middelbare school. 
Het belooft een mooie dienst te worden. 
Voor de kinderen van groep 1 tot en met 7 is er deze morgen ook kindernevendienst en voor de 
jongsten is er oppas aanwezig in de Klimop. 
Zien we jullie, zien we u ook op 17 juni? We starten de dienst om 9:30. 
We kijken naar jullie uit! 
ds Anne Gera en het Kindernevendienstteam 
 

Privacy 

 

Er is veel over te doen, de nieuwe AVG wet Algemene Verordening Gegevensbescherming) 

Op bestuursniveau en op schoolniveau hebben we ontzettend veel werk verzet, dit onder leiding van 

meester Louis Reijnhoudt. 

Op onze website staat een algemeen stuk over hoe wij met privacy gevoelige gegevens omgaan. 

Zie hiervoor: https://www.cbsklinket.nl/privacy-2/ 

Aan het begin van elk schooljaar zullen wij de ouders 

berichten over de wet op privacy en daarin de keuze 

mogelijkheden. 
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