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Bedankt!  
  
De laatste week en dit schooljaar is alweer voorbij.   
Bijzonder om te zien hoe de jongste kleuters aan het wennen zijn tijdens hun eerste echte 
schooldagen terwijl groep acht onlangs afscheid heeft genomen 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! Dankzij 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!  Ik wens u een heel 
fijne zomervakantie toe! 

  
Martien le Clercq   
 

Beachvolleybal toernooi 

Op 13 juni j.l. hebben kinderen uit de midden- en bovenbouw meegedaan aan een beachvolleybal 

toernooi. Deze kinderen zijn enthousiast geworden door de clinic die zijn hebben gevolgd tijdens de 

gymles.  

De eindstand voor groep 5 / 6: 

1.Bruno mars (Kamperschouw, Kamperland)  

2. The 3 Beachgirls (Bergpadschool, 

Grijpskerke)  

3. de beach boys (‘t Paalhoofd, Zoutelande)  

4. De Poppetjes (Lispeltuut, Oostkapelle)  

5. VB’s (‘t Klinket, Koudekerke)  

6. Beyblade Team (‘t Klinket, Koudekerke)  

7. De Strandjutters (De Sprong, Koudekerke)  

8. De tijgers (‘t Klinket, Koudekerke)  

 

Op de foto: Jaïra, Mandy en Amy 

 

  



 

Moestuin project 

Dit voorjaar zijn we met groep 6 begonnen aan het moestuin project. Dit houdt in dat iedere leerling 
van deze groep 1 vierkante meter tot zijn/haar beschikking krijgt om in te tuinieren. Dit doen we 
samen met de juf(fen) en natuurouder(s) op dinsdagochtend van 9 tot 10 uur. We gaan dan met een 
halve groep naar de moestuin, terwijl de andere helft creatieve les bij juf Bo heeft.  
 
We zijn begonnen met een 
moestuin les van Wino, waarin 
we in de klas verschillende 
dingen hebben gezaaid en de 
weken daarop opgekweekt 
(tuinkers, courgette, peultjes, 
afrikaantjes). Daarna zijn we 
deze gaan planten in de eigen 
moestuin. De vierkante meter 
stond nog vol onkruid die ieder 
leerling zelf zaai-klaar heeft 
gemaakt en toen de 
opgekweekte plantjes er in 
heeft gezet. Ook hebben ze 
leuke naambordjes gemaakt 
voor in hun eigen tuintje. 
 
Om de week zien de leerlingen hoe alles groeit en bloeit. Sommige plantjes gaan heel snel en andere 
gaan dood (ook dit is goed om te leren dat niet alles altijd lukt). We wieden onkruid en geven water. 
De leerlingen mogen altijd naar het tuintje toe, ook met ouders, opa's en oma's of verzorgers. Dit 
gebeurt ook dagelijks, er is opeens een gezellige jonge activiteit in het moestuin complex. 
 
De eerste courgettes en peultjes zijn bijna oogst klaar. We hopen voor de zomer nog iets te kunnen 
oogsten. De leerlingen zijn vrij om de groei en oogst in de zomervakantie te volgen uiteraard.  
Na de zomer gaan we de pompoenen die we gezaaid hebben volgen en oogsten. 
 
Een geslaagd natuurproject met enthousiaste leerlingen, erg leuk! 
 
Mariëlle Pattenier, natuurouder 
 

  Juf Elselina 

 

Het afgelopen jaar hebben we in groep 2 te maken gehad met de langdurige afwezigheid van juf 

Marieke. Juf Marieke is aan het re-integreren. Dit heeft tijd nodig. 

Juf Carina heeft met heel veel plezier en bezieling lesgegeven aan groep 1/2. Zij heeft echter ook 

aangegeven dat ze in plaats van drie dagen, liever twee dagen werkt. Dit om de balans te houden 

tussen werk, gezin en privé. Wij begrijpen en respecteren haar keuze hierin. Juf Carina zal dan ook 

aan het einde van dit schooljaar afscheid nemen van ’t Klinket.  



Wij willen juf Carina dan ook hartelijk danken voor de fijne tijd en wensen haar veel succes toe!!! 

 

Het is belangrijk dat groep 2 een juf heeft die de volledige 

eindverantwoordelijkheid heeft. Onlangs heeft er een gesprek plaatsgevonden 

met juf Elselina Louwerse. Dit was een zeer positief gesprek en we heten juf 

Elselina dan ook van harte welkom in het nieuwe schooljaar. Momenteel 

wordt zij ingewerkt door juf Ellize en zal er ook een overdracht plaatsvinden. 

Juf Elselina zal werken op de maandag, dinsdag en donderdag. Op de 

woensdag zal zij stage lopen tijdens de gymles. Op deze manier behaalt ze 

haar minor bewegingsonderwijs.  

 

Laatste schoolweek 
  
 

Vossenjacht 
 
Op 4 juli organiseren we een Vossenjacht samen met 
Archipelschool De Sprong.  
Er zijn 18 vossen binnen de een (op papier) aangegeven cirkel 
in Koudekerke. Iedere vos kan een letter overhandigen en als 
je al die letters invult op het scoreformulier dan komt er een 
zin uit. Om kwart over 11 zijn alle groepen weer terug zijn op 
school.  Daarna gaat iedereen weer naar de eigen klas om de dag af te sluiten. 
 
Groep 1/2 gaat met een (klein) groepje Koudekerke in om vossen te zoeken. Zij kunnen binnen een 
kleinere schaal een aantal  vossen zoeken en hoeven niet op zoek naar letters. 
 

Eindfeest 
 
Vrijdag is het eindfeest. De kinderen hoeven geen eten en drinken mee te nemen. Wel is het fijn als 
ze een handdoekje en droge kleding in een rugtas meenemen. Er zijn namelijk waterspelletjes, 
waarbij de kinderen niet geheel nat worden, maar het kan natuurlijk wel eens mis gaan. Vanaf 11.50 
nodigen we u uit op het voorplein. We zingen daar met alle kinderen een eindlied en zullen daarna 
door een tunnel van meesters en juffen naar huis toe gaan. En dan is het genieten van een 
welverdiende vakantie! 
 

En volgend jaar dan? 

 
Laten we vooral lekker gaan genieten van de zomervakantie, even geen school, geen huiswerk…. 
Maar in die laatste vakantieweek gaat het misschien toch al weer kriebelen.  
Het wordt altijd op prijs gesteld 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 1  Sloffen (voor in de klas)  

Groep 2  Sloffen (voor in de klas als het buiten slecht weer is. In een tasje aan de kapstok?)  

Groep 3   2 rings multomap   
 

etui met daarin schrijfgerei zoals kleurpotloden, gelpennen, gum, puntenslijper etc. 
(dit wordt gebruikt tijdens vrije momenten)  

Groep 4  23 rings multomap   

etui met daarin schrijfgerei zoals kleurpotloden, gelpennen, gum, puntenslijper etc. 
(dit wordt gebruikt tijdens vrije momenten)  

Groep 5 / 6 23 rings multomap   

etui met daarin schrijfgerei zoals kleurpotloden, gelpennen, gum, puntenslijper etc. 
(dit wordt gebruikt tijdens vrije momenten)  

Groep 7  23 rings multomap  

agenda   

etui met daarin schrijfgerei zoals kleurpotloden, gelpennen, gum, puntenslijper etc. 
(dit wordt gebruikt tijdens vrije momenten)  

Groep 8  23 rings multomap  

agenda   

etui met daarin schrijfgerei zoals kleurpotloden, gelpennen, gum, puntenslijper etc. 
(dit wordt gebruikt tijdens vrije momenten)   

 

Fijne vakantie!!! 

 

"Je bent  

zo mooi anders 

niet 

meer of  

minder anders 

maar zo mooi 

anders"  

Loesje én… 

 

Team ‘t Klinket 


