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Belangrijke data: 

5 december  - Sinterklaasfeest 

20 december - ’s middags vrij! 

20 december - kerstviering in de klas 

21 december  - groep 5 t/m 8 ’s middags vrij 

24 december - kerstvakantie 

t/m 4 januari  
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Sinterklaas 
 

Op vijf december zal Sinterklaas een bezoek brengen aan onze school. Het is altijd een groot 

feest. Samen met zijn pieten brengt de Sint een bezoek aan alle groepen. Het boek van 

Sinterklaas staat weer vol met mooie verhalen. Deze komt de Sint graag vertellen in de 

groepen 1 t/m 4. In de groepen 5/6 t/m 8 zullen prachtige surprises komen te staan. 

We verwachten de Sint om half negen op het voorplein. Welkom! 

 

Volkskerstzang 
 

Op 16 december vindt de Volkskerstzang plaats in De Couburg te Koudekerke.  

Samen met de harmonie Voorwaarts, een projectkoor, de PKN gemeente én een kinderkoor 

van ’t Klinket gaan wij een mooie volkskerstzang ten gehore brengen. 

Maar liefst 28 kinderen hebben zich aangemeld voor het kinderkoor. Geweldig! 

De avond start om 19:00 uur en duurt tot 20:00 uur. Van harte welkom! 

 

Muziek maken op school 
 

We hebben op school veel muzikale talenten. Wij bieden de kinderen graag de mogelijkheid 

om in de week voor kerst met hun muziekinstrument in de hal (08.15 – 08.30 en 13.00 – 

13.15 uur) (kerst) muziek te komen maken. We hebben dit al vaker gedaan. Het is leuk, 

gezellig en een mooie aanloop naar onze kerstviering. 

Lijkt je dit leuk? Stuur een mailtje naar meester Martien, dan neemt hij contact met je op: 

klinket@primas-scholengroep.nl.  
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Kerstviering 
 

Vorig jaar hebben we genoten van een prachtige musical van de meesters en de juffen. Dit 

jaar is de kersviering in de klas aan de beurt. De kinderen worden op donderdag 20 

december om 18.30 uur in de klas verwacht. De viering duurt tot 19.30 uur. 

U ontvangt over deze avond per mail t.z.t meer informatie. 

 
archief schooljaar 2017 – 2018 

Kerst knutselen in De Klimop 
 

De leiding van de Kindernevendienst van de PKN te Koudekerke organiseert een 

knutselmiddag voor alle kinderen van de basisschoolleeftijd die in Koudekerke op school 

zitten of in Koudekerke wonen. 

Kom jij ook gezellig kerstversieringen knutselen? En neem je je vriendje of vriendinnetje 

mee? 

 12 december 2018 

 15:00 – 16:00 uur 

 Klimop Koudekerke 

  



Een veilige schoolomgeving 
 

Veiligheid op school staat volop in de belangstelling. En dat moet, want een veilige 

leeromgeving is noodzakelijk voor een goede ontwikkeling van leerlingen. 

Onder een veilige school wordt verstaan;  

 een plek waar rust heerst; 

 waar leerlingen, personeel en ouders/verzorgers 

zich thuis voelen en zich veilig weten 

 waar alle betrokkenen respectvol, prettig en 

vriendelijk met elkaar omgaan.  

Sinds kort maken wij op school gebruik van de methode Zien!, een digitaal hulpmiddel dat 

op school gebruikt wordt door de leerkrachten.  Aan de hand van een vragenlijst (2 x per 

jaar) kan de leerkracht het sociaal-emotioneel functioneren van een kind in kaart brengen. 

Erna volgen suggesties voor de leerkracht over hoe hij /zij de groep of een kind extra zou 

kunnen ondersteunen.  

Kinderen van groep 5 tot en met 8 vullen zelf ook een vragenlijst in. Door hun antwoorden 

krijg je als leerkracht een beeld van wat het kind van zichzelf vindt en hoe het zijn omgeving, 

de omgang met zijn klasgenoten of de leerkracht beleeft. Dat is heel waardevol. Het vormt 

vaak ook de aanleiding voor een mooi gesprek: waarover ben je tevreden? Wat zou er 

anders kunnen? Wat kun jij daar zelf voor doen? Hoe kan ik jou daarbij helpen?  

In het nieuwe schooljaar zullen de ouders ook een vragenlijst ontvangen.  

De sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen speelt zich niet alleen op school af, maar 

ook thuis. Het is daarom belangrijk om ouders te betrekken bij hoe het kind op school 

functioneert en in gesprek te gaan over of ouders hun kind hierin herkennen.  

 

Evaluatie voortgangsgesprekken 
 

Het was heel moeilijk om de voortgangsgesprekken goed te plannen. Dit 

omdat we de ouders tijdens het opgeven een keuze hebben gegeven voor 

een avond. Dit heeft tot gevolg gehad dat sommige leerkrachten van 18:50 

tot en met 22:00 uur gesprekken hebben gevoerd. Dit vinden wij 

onverantwoord. Voor het volgende contact (rapportgesprek) worden alle 

ouders uitgenodigd, het geven van een voorkeur is niet meer mogelijk. Wilt 

u daarom in uw agenda rekening houden met een uitnodiging op 18 of 26 

februari? In de week van 4 februari ’19 ontvangt u de uitnodiging voor het rapportgesprek.  

Deze vinden, zoals u gewend bent, in de avond plaats. 

De uitnodigingen voor de gesprekken worden, en daar hebben wij geen invloed op, verstuurd naar 

één mailadres (van vader óf van moeder). Om communicatieproblemen te voorkomen zullen wij alle 

ouders informeren dat de uitnodiging is verstuurd. U kunt dan zelf nagaan op welk mailadres de mail 

is binnengekomen. 



Haalbaarheid speelheuvel  
 

Samen met Van Ee Speeltoestellen bekijken we momenteel de haalbaarheid van een speelheuvel op 

het achterplein. In december komt Van Ee met een schets en een kostenraming. 

Met het geld van de kledingbeurs en Culifair en het geld van de sponsoren hopen we een eind te 

komen. 

Wilt u of uw bedrijf sponsoren? Wij gaan, en dat zult u begrijpen, graag met u in gesprek. Alle 

beetjes helpen. 

 

 

 

Columbus 
 

Op 7 december komt De Columbus weer naar ’t Klinket. 

De kinderen uit de groepen 1 t/m 3 die boeken hebben geleend kunnen hun boeken weer inleveren 

en nieuwe boeken uitkiezen. 

 

Vriendelijke groet, 

Martien le Clercq 

directeur CBS ’t Klinket 

 


