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Belangrijke data 

 

31 augustus - juf Esther gaat trouwen! 

11 september  - Gelukkig nieuwjaar! 

25 september  -  meester Martien jarig 

28 september -  Kledingbeurs 

5 oktober -  Dag van de leraar, alle kinderen zijn vrij! 

  



Een nieuw schooljaar 

 

De meesters en juffen van CBS ’t Klinket heten de kinderen én de ouders van harte welkom in dit 

nieuwe schooljaar. We hopen dat jullie een fijne zomervakantie hebben gehad en dat jullie lekker 

uitgerust zijn. Het zal wel weer even wennen zijn; vroeg uit bed, een nieuwe meester of juf en voor 

sommige kinderen zelfs een nieuwe school. We gaan er weer een mooi jaar van maken! 

 

 

Gelukkig nieuwjaar 

 

Op 31 augustus gaat juf Esther trouwen met Kris Pouwelse.  

We wensen juf Esther en Kris heel veel liefde en geluk toe!  
Groep 8 is uitgenodigd voor een kinderreceptie en dat komt goed uit: zij houden wel van een feestje! 

De week erna gaan ze op huwelijksreis. Meester Martien zal die week lesgeven aan groep 8. 

Een kaart of een tekening voor het bruidspaar? U kunt deze tot 30 augustus afgeven bij meester Martien 

 

 

 



Gelukkig nieuwjaar 

 

Dit schooljaar bent u weer van harte welkom in de groepen. Net als 

vorig jaar kiezen wij voor één inloopavond voor de groepen 1 t/m 8. 

Op dinsdag 11 september, tussen 18.00 - 19.30 uur, nodigen wij u 

uit om samen met uw kind(eren) in de groep van uw kind te komen 

kijken. In elk lokaal staan er tafelgroepjes klaar met informatie 

over de groep. Uw kind(eren) zullen u zelf informatie geven over 

het betreffende leerjaar. Zij zullen dit samen met hun juf of meester 

voorbereiden. Alle leerkrachten zullen die avond aanwezig zijn om 

vragen te beantwoorden. Tevens ontvangt u een informatiepakket met 

handige informatie per groep.  

Foto’s uit het oude schooljaar 

 

Op de website staan nu nog veel foto’s van het vorige schooljaar. We 

hebben al eerder aangegeven dat deze foto’s verwijderd zullen worden. 

Wilt u de foto’s bewaren, dan kunnen deze gedownload worden via de 

onedrive omgeving van de groep. Zie hiervoor www.cbsklinket.nl.  

In de tweede schoolweek wordt deze omgeving opgeschoond. 

  Studiedag 

 

Op vrijdag 5 oktober vindt de ‘dag van de leraar’ plaats. Net als voorgaande jaren 

gebruiken alle Primas scholen deze dag als studiedag. Er is voor alle medewerkers 

een muzikaal programma opgesteld. Op vrijdag 5 oktober zijn alle kinderen vrij!  

Schoolkalender 

 

Op de website www.cbsklinket.nl vindt u onder het kopje ‘school’ de schoolkalender voor het 

komende schooljaar. Deze kalender is volledig digitaal. Mocht u een papieren versie willen 

ontvangen dan kunt u dit aangeven via klinket@primas-scholengroep.nl. Wilt u een maandoverzicht 

van de activiteiten? Klik dan op ‘agenda’ (http://www.cbsklinket.nl/events/) Ook het schoolplan 

voor de periode 2015 – 2019, het zorgplan én de schoolgids kunt u op onze website vinden. Deze 

staan vermeld onder het kopje ‘plannen’. 
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Gymnastiek 

 

Het gymrooster ziet er voor dit schooljaar als volgt uit:   

Groep 1 – woensdag   

Groep 2 – vrijdag   

 
De gymlessen van de groepen 1 en 2 zullen op een later moment starten. Hierover ontvangt 
u van de leerkracht per mail informatie. 
 

Groep 3 – woensdag   (10.30 – 12.00 uur) 
Groep 4 – donderdag  (13.45 – 15.00 uur) 
Groep 5 / 6 – vrijdag  (10.30 – 12.00 uur) 
Groep 7 – donderdag  (10.30 – 12.00 uur) 
Groep 8 – donderdag   (08.30 – 10.00 uur) 
 
Juf Elselina en juf Sanne, gaan van september t/m januari de gymopleiding afronden, zodat zij 
bevoegd zijn om gym te kunnen geven aan alle groepen van de basisschool. Hiervoor zijn zij  

verplicht gymlessen te geven aan verschillende groepen.   
 

Vanaf 27 september t/m 9 november zullen daarom de groepen 5/6 en 8 van dag en tijd wisselen. 

Groep 5/6 gymt dan voor 5 keer op de donderdag en groep 8 gymt voor 5 keer op de vrijdag.  
 

Het gymrooster ziet er dus van 27 september t/m 9 november voor groep 5/6 een 8 als volgt uit:  

Groep 5/6 – donderdag (08.30 -10.00 uur) 
Groep 8 – vrijdag  (10.30 – 12.00 uur) 
 

  
 

 

Kledingbeurs en culifair 

 

Op vrijdag 28 september is het weer zo ver: de Kinderkleding- en speelgoedbeurs / culifair 

Wintereditie! De beurs vindt deze keer enkel op de vrijdag plaats, van 09.00 tot 21.00 uur. 

De kinderen gaan deze dag gewoon naar school en zullen geen last hebben van de inloop in de 

ochtend. 

Er zijn weer verschillende activiteiten voor de kinderen.  

Wilt u kleiding of speelgoed inleveren? Mail ons: klinketbeurs@outlook.com 

Wilt u zich als vrijwilliger aanmelden? Wij zoeken nog mensen voor de 

voorbereidingen op donderdag 27 september, voor de dag zelf op 28 

september óf voor het opruimen op zaterdagochtend 29 september. Mail 

hiervoor naar klinketbeurs@outlook.com of speek Marcia van Dijke of 

Desiree van de Borgh aan. 

mailto:klinketbeurs@outlook.com
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Voor informatie of aanmelden als vrijwilliger bij de Culifair: culifair@outlook.com. U kunt ook Neline van 

Belzen of Carina Meerman aanspreken. 

 

De ColumBus voor groep 1, 2 en 3 

 

Vorig jaar hebben veel kinderen uit groep 1 en 2 boeken geleend bij de ColumBus. Ook dit jaar willen 

we hier weer graag gebruik van maken. Maar wat is ook alweer De ColumBus? 

De Columbus is een onderwijsservicebus. De ColumBus biedt allerlei diensten aan op o.a. het gebied 

van leesbevordering. Kinderen kunnen gratis lid worden van de bibliotheek. Met hun pasje kunnen 

zij nieuwe prentenboeken en voorleesboeken uitkiezen voor thuis. De bus stop voor de school en 

met behulp van enkele vrijwilligers gaan de kinderen 

nieuwe boeken uitzoeken. 

Wilt uw kind ook een gratis bibliotheekpasje? U 

kunt dit aanvragen via school (klinket@primas-

scholengroep.nl) 

Wilt u als vrijwilliger helpen? Heel fijn! Wilt u dit 

aan meester Martien doorgeven? 
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De bus komt op de volgende momenten: 7 september, 5 oktober, 9 november en 7 december  

(10:45 – 11.30 uur)  

 

De wet op privacy 

 

Al eerder hebben wij u geïnformeerd over hoe wij als school omgaan met de nieuwe wet op privacy.  

Deze informatie is terug te lezen op onze website: 

(https://www.cbsklinket.nl/privacy-2/)  

 

Aan het begin van het schooljaar ’18 – ’19 vragen wij de ouders eenmalig 

toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal zoals omschreven op onze 

website. Hiervoor gebruiken wij het toestemmingsformulier. Dit formulier bestaat 

uit twee delen; informatiedeel en een toestemmingsdeel. 

Om papierverspilling te voorkomen vraag ik u vriendelijk het informatiedeel online te 

lezen (link). 

Uw zoon of dochter ontvang deze week het toestemmingsdeel op papier. 

Wilt u deze zo spoedig mogelijk retourneren?  

Ouderbijdrage  

 

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage die wordt gebruikt om jaarlijks terugkomende (niet 
gesubsidieerde) vieringen en activiteiten op school te bekostigen. Deze ouderbijdrage bedraagt net 
als voorgaande jaren €32,50. Komt een kind na 1 januari bij ons op school, dan bedraagt deze 
bijdrage €15,-. 

Van dit bedrag kunnen we (onder andere) de volgende kosten dekken: 
Sinterklaas, Kerst, Pasen, Kinderboekenweek, Schoolvoetbal, Koningsdag, natuurexcursies, 
KinderKunstweek, verzekering, attenties leerkrachten / ouders en betrokkenen, enz. enz. enz. 

Wij willen nogmaals benadrukken dat de overheid niet bijdraagt in de genoemde kosten. Wij 
rekenen erop dat iedereen betaalt. Het zou jammer zijn als de genoemde activiteiten niet meer 
uitgevoerd kunnen worden. 

Wij verzoeken u vriendelijk (ook al stroomt uw kind later in het schooljaar in) het bedrag per kind 
voor vrijdag 31 augustus over te maken op het volgende IBAN nummer: NL 07 RABO 0349386072 
t.n.v. CBS ’t Klinket. Wilt u bij de transactie vermelden om welk(e) kind(eren) het gaat en uit welke 
groep? Dank! 

Ziekmelding via WhatsApp? 

 

Al anderhalf jaar bieden wij u de mogelijkheid aan om uw zoon of dochter via WhatsApp ziek te melden.  

U kunt hiervoor het volgende nummer gebruiken: 06 51197651. 

https://www.cbsklinket.nl/privacy-2/
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Er zijn echter wel een paar spelregels aan verbonden: 

 U kunt via dit nummer enkel en alleen gebruiken om via WhatsApp berichten te sturen m.b.t. 

ziekmeldingen. Op andere berichten wordt niet gereageerd. 

 Telefoonoproepen worden niet beantwoord. Gebruik hiervoor het vaste nummer: 0118556126 

 Vermeld bij een ziekmelding de naam van uw zoon / dochter, de groep waarin hij / zij zit én een 

korte omschrijving van de reden van afwezigheid 

 

Vriendelijke groet, 

Martien le Clercq 

directeur CBS ‘t Klinket 


