
 

Info november 2018 

CBS ’t Klinket 

 Tramstraat 36 

 4371 BX Koudekerke 

 0118-556126 / klinket@primas-scholengroep.nl 

In deze info 

 

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

Stand van zaken renovatie achterplein ................................................................................................. 2 

Voortgangsgesprekken .......................................................................................................................... 2 

Kinderraad .............................................................................................................................................. 3 

Wat doet de Kinderraad? ................................................................................................................... 3 

De ColumBus voor groep 1, 2 en 3 ......................................................................................................... 3 

Snoeiwerkzaamheden ............................................................................................................................ 3 

Ophalen en brengen ............................................................................................................................... 3 

 

 

Belangrijke data 
11 november - juf Laura jarig 

19 november - voortgangsgesprekken  

27 november - voortgangsgesprekken 
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Stand van zaken renovatie achterplein 
Op de achtergrond zijn we druk bezig om de plannen die we hebben voor het achterplein te gaan 

realiseren. Een kleine update: 

 

sponsoring; er zijn heel veel bedrijven die ons een helpende hand bieden door het sponsoren van 

een financiële en/of materiële bijdrage. Ook uit onverwachte hoek krijgen we steun; ouders en 

grootouders hebben inzage gevraagd in ons projectplan. Ook zij hebben financiële steun toegezegd. 

Hier zijn wij ontzettend blij mee! Wilt u ook inzage in het plan? Dit is digitaal op te vragen bij 

meester Martien (klinket@primas-scholengroep.nl) 

Werkgroep: er is een kleine werkgroep geformeerd om actief mee te denken in de plannen die wij 

hebben. Hierin zitten ouders, natuurouders en leerkrachten. 

Werkvoorbereiding: Melvin van Keulen en Martien le Clercq werken alle plannen uit en leggen deze 

voor aan de werkgroep en het team van onze school. We zitten nog in de beginfase omdat een 

maand geleden nog niet bekend was hoe we er nu financieel voor zouden staan.  

Uiteindelijk zal er een plan van uitvoering gemaakt worden. 

Kan er nog gesponsord worden? Jazeker! Van verschillende kanten krijgen we te horen dat mensen 

en bedrijven hun (financiële) steun willen bieden. Voor ons is het van belang dat we dit uiterlijk half 

november weten. Meester Martien kan u er alles over vertellen. 

Voortgangsgesprekken 
Op maandagavond 19 en dinsdagavond 27 november vinden de voortgangsgesprekken plaats. Deze 

gesprekken gaan met name over het sociaal- en emotionele welbevinden van uw zoon(s) en/of 

dochter(s). U bent van harte uitgenodigd voor het (10 minuten) gesprek. U kunt zich hier tot 9 

november voor opgeven. Zie voor meer informatie de bijlage van deze nieuwsbrief.  
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Kinderraad 
Wij vinden het belangrijk om leerlingen mee te laten denken over onze school. De Kinderraad wordt 

gevormd door twee leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 en meester Louis. 

Wat doet de Kinderraad? 

Het doel van de Kinderraad is om met ideeën en 
feedback van de kinderen de school fijn te houden en 
nog beter te maken. In de Kinderraad bespreken we 
de o.a. volgende onderwerpen: 

• Inrichting van de school 
• Buitenspelen 
• Inrichting van het onderwijs 
• Hoe goed gaan we met elkaar om? 
• Enz. 

Onlangs is de Kinderraad nog bij elkaar gekomen. Het verslag hiervan staat op onze website. 
Klik om het verslag te lezen op de volgende link. 

De ColumBus voor groep 1, 2 en 3  
Op vrijdag 9 november komt De Columbus weer naar onze school. Wilt u de geleende boeken aan 
uw kind meegeven. T.z.t. ontvang u hierover nog een herinneringsmail. 

Snoeiwerkzaamheden 
Op zaterdag 1 december willen we de bomen en struiken op en rondom het schoolplein een 

snoeibeurt geven. We kunnen hierbij uw hulp heel goed gebruiken, immers vele handen maken licht 

werk! We starten om 9.00 uur. Wilt u hieraan uw steentje bijdragen? U kunt dit kenbaar maken door 

een mail te sturen naar ekasse@primas-scholengroep.nl  

Ophalen en brengen 
Het ophalen van de kinderen uit de onderbouw op het achterplein heeft effect, het geheel verloopt 

nu een stuk rustiger. Dank voor uw begrip en medewerking! 

Om de rust in de school te bewaren willen we u vragen om uw kind voor schooltijd niet de school in 

te laten gaan. Alle kinderen (vanaf groep 4) blijven voor schooltijd (zowel ’s ochtends als ’s middags) 

op het voorplein totdat de bel gaat. Uiteraard kan er in voorkomende gevallen een uitzondering 

worden gemaakt. 

 

Vriendelijke groet, 

Martien le Clercq 

directeur CBS ‘t Klinket 

 

https://www.cbsklinket.nl/wp-content/uploads/2018/10/Verslag-kinderraad-24-oktober-2018.pdf
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