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Belangrijke data 

17 januari - juf Wendy jarig  

23 januari – Veerse voorleesdag  

25 januari - juf Carolien jarig  

29 januari – juf Marit jarig  

31 januari – juf Jacqueline jarig 

 

 

In deze info 

 Gelukkig nieuwjaar 

 Natuurouders 

 Volkskerstzang en Kerstviering 

 Omroep Zeeland – Trugkieke 

 Een veilige school 

 Kinderraad 

 Basiscursus vlechten 

 

Gelukkig nieuwjaar 

Wij wensen een ieder een heel fijn 2019 toe. We hopen er samen met de kinderen én met de ouders 

weer een mooi jaar van te mogen maken! 
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Natuurouders 

De natuurouder werkgroep verzorgt al jarenlang leuke en 

zeer leerzame excursies voor alle groepen. Naar het 

strand, het bos of de waterzuiveringsinstallatie, maar ook 

op zoek naar friemelbeestjes en tuinieren in onze 

moestuinen. 

De natuurouders zijn op zoek naar versterking! 

Vindt u het leuk om natuuractiviteiten te organiseren?  

Of wilt u eerst meer informatie ontvangen? Neem dan 

contact op met Martien le Clercq  

(klinket@primas-scholengroep.nl) 

 

Volkskerstzang en Kerstviering 

Op 16 december jl. vond de Volkskerstzang plaats in De Couburg. 

Met maar liefst 28 kinderen uit de groepen 5 t/m 8 hebben we een gelegenheidskoor gemaakt. 

Onder leiding van juf Conny heeft het Klinket koor drie liedjes mogen zingen. We hebben ontzettend 

veel positieve reacties gekregen, ook van de Harmonie. Er staat een mooi plan in de steigers, maar 

daarover later meer! 

Kerstavond vierden we dit keer in de klassen. Na afloop was er voor iedereen een kop met warme 

chocomel. De weersvoorspellingen waren niet gunstig. Om die reden is in de middag besloten de 

ouders in de hal te ontvangen. Dat was volle bak, maar daarom ook heel gezellig! 

 

Trugkieke 

Aan het begin van het schooljaar heeft Rebecca van 

Wittene van Omroep Zeeland een dag lang opnames 

gemaakt van kinderen uit groep 8.  

Deze opnames hebben te maken een aflevering van 

Trugkieke. Deze aflevering gaat over rages. Zijn er 

tegenwoordig nog wel rages? Kennen de kinderen de 

rages van ‘toen’? 

De uitzending over rages wordt uitgezonden op 

vrijdag 25 januari. De eerste uitzending is om 17:15 

uur, direct na het nieuws en wordt elk half uur 

herhaald. 

Vanaf deze dag is de uitzending ook te zien op de 

website via www.omroepzeeland.nl/trugkieke   
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Een veilige school 

Als school hebben een wettelijke zorgplicht voor de 

veiligheid van onze leerlingen, we willen de kinderen een 

veilige leeromgeving bieden. Naast de methodes die we 

gebruiken, de regels en afspraken die er zijn én de inzet van 

Zien! is het belangrijk dat alles goed gecoördineerd wordt. 

In januari volgt meester Martien de training 

‘antipestcoördinator’. Deze coördinator heeft een 

preventieve en adviserende rol. Op woensdag 9 en 30 

januari is Martien afwezig. 

 

Kinderraad 

Op onze school is ook een kinderraad actief. Hierin 

zitten kinderen uit de groepen 5 t/m 8. De Kinderraad 

vergadert regelmatig onder leiding van meester Louis 

over onderwerpen die de kinderen bezig houden. Met 

de kinderraad geven wij inhoud aan actief Burgerschap. 

De verslagen van deze bijeenkomsten zijn terug te 

vinden op onze site: 

https://www.cbsklinket.nl/ouders/kinderraad/  

 

 

Vlechten voor beginners 

Beste allemaal, 
  
Zaterdag 19 januari a.s., van 14.00 tot 16.30 uur, organiseren wij in samenwerking met Neline van 
Belzen, moeder van Emma uit groep 2, een workshop “vlechten voor beginners”. 
Wij leren u de beginselen aan van diverse soorten vlechten. Deze kunt u later in de middag in het 
haar van uw kind gaan maken. 
Dit alles onder het genot van een kop koffie/thee of fris met wat lekkers. 
De kosten van deze workshop zijn 15 euro p.p. Na afloop krijgt u nog een leuke verrassing mee naar 
huis. 
U kunt zich opgeven bij kinderkledingwinkel WIJ2. 
Aangezien zaterdag 19 januari de workshop al bijna vol zit is er een tweede ronde waar u zich voor 
op kunt geven: zaterdag 2 februari van 14.00 tot 16.30 uur 
Let op: er is maar een beperkte deelname mogelijk en VOL=VOL 
U kunt zich  t/m  woensdag 16 januari opgeven. 
Graag tot ziens! 
  
Corina en Denise van Dolder 
Neline van Belzen 
Tel. 06 13551831 
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