
 

Info augustus / september 2018 

CBS ’t Klinket 

 Tramstraat 36 

 4371 BX Koudekerke 

 0118-556126 / klinket@primas-scholengroep.nl 

In deze info 

 

Inhoud 
Belangrijke data...................................................................................................................................... 1 

Van harte gefeliciteerd! ......................................................................................................................... 2 

Muziekimpuls ......................................................................................................................................... 2 

Renovatie achterplein – Klinket Tuinpret.............................................................................................. 3 

Poppentheater Parabel .......................................................................................................................... 3 

Studiedag ................................................................................................................................................ 4 

Schoolkalender ....................................................................................................................................... 4 

De ColumBus voor groep 1, 2 en 3 – wijziging van datum .................................................................... 4 

 

 

Belangrijke data 
28 september  -  Kledingbeurs en culifair 

3 oktober  - start Kinderboekenweek 

5 oktober  -  Dag van de leraar 

     Alle kinderen zijn vrij! 

10 oktober  - poppentheater Parabel 

15 t/m 19 oktober -  Herfstvakantie (de groepen 5 t/m 8 zijn op 12 oktober 

     ’s middags vrij) 

19 oktober  -  juf Esther jarig 

25 oktober  -  juf Amanda jarig  
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Van harte gefeliciteerd! 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Juf Conny heeft samen met drie andere Primas cursisten de Post HBO opleiding voor 

muziekspecialist afgerond. Een prachtige prestatie! 

Meester Louis heeft in september zijn diploma schoolleider behaald. Vanaf nu is meester Louis 

waarnemend directeur op ’t Klinket. Zijn taak als leerkracht groep 7 en bovenschools ICT-er blijft hij 

uiteraard uitvoeren. Van harte gefeliciteerd meester Louis! 

Muziekimpuls 
Meerdere scholen van Primas-scholengroep, waaronder ’t Klinket, 

ontvangen een subsidie om de kwaliteit van het muziekonderwijs te 

verbeteren. Dit onder de naam: muziekimpuls. 

Het doel is om de kwaliteit van het muziekonderwijs te verbeteren en 

goed muziekonderwijs (onder schooltijd) voor alle kinderen dichterbij 

te brengen. 

Met de subsidie kunnen we: 

* zorgen voor meer en betere muzieklessen 

* een muziekspecialist opleiden 

* samenwerken met muziekscholen en/of muziekgezelschappen 

Juf Conny heeft inmiddels de post HBO opleiding tot muziekspecialist 

afgerond. 

Als school volgen wij een training om de muziekmethode Eigenwijs in 

te zetten in school.  

Deze training omvat vier woensdagmiddagen. Ook zullen er t.z.t. 

instrumenten worden aangeschaft en zullen er projecten worden 

uitgevoerd in samenwerking met de Zeeuwse Muziekschool 



Renovatie achterplein – Klinket Tuinpret 
Voor de renovatie van het achterplein is een groot projectplan (Klinket Tuinpret) geschreven. Dit 

plan is ingediend bij verschillende grote organisaties. Op deze manier hopen we subsidie te krijgen. 

De ondernemers van Koudekerke hebben we ook aangeschreven. We zijn ons er zeker van bewust 

dat zij veel verzoeken krijgen om activiteiten te sponsoren. Maar, niet geschoten is…… 

We hebben al verschillende leuke reacties gehad. Wilt u het projectplan inzien, dan kunt u dit 

opvragen bij meester Martien. We hopen na de opbrengst van de komende beurs én de eventuele 

toezeggingen van sponsorgelden snel onze plannen te kunnen presenteren.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Poppentheater Parabel 

Op 10 oktober worden alle kinderen, in het kader van de Kinderboekenweek, getrakteerd 
op een voorstelling van poppentheater Parabel. De poppenspeler van Poppentheater 
Parabel is Sjaac Verelst.  Hij maakt de poppen, bedenkt en bewerkt de verhalen en geeft de 
voorstellingen. Sjaac Verelst begon met het poppenspel in 1972 en heeft vanaf die tijd 
voorstellingen gegeven door heel Nederland en ook in België. 
Gegarandeerd plezier voor jong en oud! 

 



 

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’. 

 

De ColumBus voor groep 1, 2 en 3 – wijziging van datum 
Onlangs zijn de kinderen (met een pasje van de bibliotheek) uit de groepen 1, 2 en 3 voor de eerste 

keer naar De Columbus gegaan. Met de hulp van een ouder en verschillende kinderen uit groep 8 

hebben zij boeken uitgekozen. In de planning staat dat de bus op 5 oktober komt. 

Vanwege de studiedag, de kinderen zijn vrij, hebben we in overleg met de Columbus een nieuwe 

datum gezocht. De bus komt nu op 4 oktober, 13:30 uur. 

Wilt u de geleende boeken aan uw kind meegeven. T.z.t. ontvang u hierover nog een 

herinneringsmail. 

Vriendelijke groet, 

Martien le Clercq 

directeur CBS ‘t Klinket 
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