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Belangrijke data 

15 februari  -  De kinderen ontvangen hun 1e rapport 

18 februari  -  10 minutengesprekken (uitnodiging volgt) 

18 februari  -  Tennisclinic voor groep 3 t/m 6 

26 februari  -  10 minutengesprekken (uitnodiging volgt) 

26 februari  -  juf Shannon jarig 

27 februari  -  juf Bo jarig 

28 februari  -  Gastles Rick Tramper groep 7 / 8 (sport) 

1 maart   -  ’s Middags vrij 

4 t/m 8 maart  -  Voorjaarsvakantie 

19 maart   -        Studiedag groep 1 en groep 2  

     (kinderen van die groepen zijn vrij) 
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Nieuwsflits 

Op onze website plaatsen we regelmatig nieuwsberichten. Zo was groep 8 

onlangs op Omroep Zeeland te zien in het programma Trugkieke. Groep 7 was 

ook in het nieuws omdat de kinderen bij de onthulling van de nieuwe 

juttersbakken aanwezig mochten zijn. Een nieuwe kledingbeurs is aanstaande, 

daarover in deze info meer informatie. Als u op het plaatje klikt komt u vanzelf 

bij het nieuwsitem op onze website terecht. 

 

  

Studiedag groep 1 en groep 2 

Op dinsdag 19 maart zal er een studiedag 

plaatsvinden voor de leerkrachten van de 

groepen 1 en 2. De kinderen zijn op deze 

dag vrij. 

Deze dag is nog niet eerder met de ouders 

gecommuniceerd, daarom nu al de 

aankondiging. 

De studiedag staat in het teken van verdere 

professionalisering van het onderwijs aan 

kleuters. 

Tenniskids@school 

Tennisvereniging LTC De Stoof uit Koudekerke heeft groep 3 tot en met 6 
uitgenodigd om kennis te maken met tennis. Tennisleraren van tennisschool 

Smash-it verzorgen samen met de jeugdcommissie deze ochtend. 

De clinic vindt plaats op maandag 18 februari. Mocht het dan slecht weer zijn, 
dan wordt het verschoven naar maandag 25 

februari. 

Indeling:  
9.30 - 10.15 uur: groep 3  
10.15 - 11.00 uur: groep 4 

11.00 - 11.45 uur: groep 5 / 6 

Doe sportkleding aan waar je lekker in kan 
bewegen en schoenen die een beetje vies 

mogen worden (geen zaalschoenen). Het 
handigst is het om in deze kleding naar school te komen, zodat we gelijk kunnen 

beginnen met tennissen en niet iedereen eerst moet omkleden. Rackets zijn 
aanwezig. Heb je een eigen racket? Dan mag je dit natuurlijk meenemen. 

https://www.cbsklinket.nl/2018/09/12/trugkieke/
https://www.cbsklinket.nl/2019/01/12/nieuwe-juttersbakken/
https://www.cbsklinket.nl/2018/03/27/kledingbeurs-en-culifair/


Achterplein – actie! 

Een speelheuvel op het achterplein… 
  

In oktober is een aantal enthousiaste ouders en docenten samen aan de slag 
gegaan om een nieuw plan te maken voor het achterplein. Het achterplein moet 

aan een aantal eisen voldoen. De kinderen moet er worden uitgedaagd om te 
bewegen en te ontdekken. Daarnaast moet het achterplein uiteraard veilig zijn. 

We willen graag een groen achterplein, met moestuinbakken, ruimte om te 
fietsen, een zandbak, een mooie muurschildering en als eyecatcher… een 
speelheuvel. De aankoop en het aanleggen van de speelheuvel kost € 12.500,- 

euro. Een enorm bedrag. Maar we hebben er ook alle vertrouwen in, dat deze 
speelheuvel de kinderen de komende jaren veel speelplezier zal gaan geven. 

  
Natuurlijk is er met de culifair en kinderkleding beurs al een mooi bedrag 
opgehaald voor het achterplein. Daarnaast zijn er de afgelopen periode fondsen 

en bedrijven aangeschreven. Samen is er nu € 8.500,- euro opgehaald voor de 
speelheuvel. 

We zijn dus al heel ver. Maar we zijn er nog niet. Het resterende bedrag hopen 
we op te kunnen halen middels een crowdfunding donatie actie. Bij 
Crowdfunding maakt een grote groep mensen, met een relatief kleine financiële 

bijdrage een project mogelijk. 
Hoe meer mensen weten van de actie, hoe meer geld we hopelijk op kunnen 

halen. We willen u daarom vragen of u wilt doneren, maar ook of u uw omgeving 
hierover wilt vertellen. 
  

Begin februari zal de campagne van start gaan. U ontvangt dan meer informatie. 



 

De 10 minutengesprekken 

In de info van de maand december 2018 

hebben wij al aangegeven dat alle ouders 

voor het rapportgesprek worden 

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.  

 

Juf Esther 

 
Juf Esther is voor een bepaalde periode niet bij ons op school 

aanwezig. De ouders van de kinderen uit groep 8 én de 
kinderen in de plusklas zijn hierover geïnformeerd. We 

wensen juf Esther veel sterkte en succes toe.  
 
 

 
 

 

Hulp gezocht – voorleestassen 

Op school maken wij, met name in de 
onderbouw, gebruik van voorleestassen. 

Voorleestassen zijn mooie, stoffen tassen, 
met een of meerdere prentenboeken en 
allerlei materialen om kinderen en ouders te 

laten genieten van het samen lezen. 

De inhoud van de voorleestassen brengt 
verhalen voor kinderen tot leven, stimuleert 

het taalgevoel en de fantasie, vergroot de 
kennis van letters, cijfers en de wereld om hen heen. 

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die de tassen op inhoud zouden willen 

controleren nadat deze zijn uitgeleend. Dit vindt op de vrijdagmorgen plaats 
tussen 11:15 – 12:00 uur. 

Wilt u ons helpen? Stuur dan een bericht naar Martien le Clercq 
(klinket@primas-scholengroep.nl) 

 

https://www.cbsklinket.nl/wp-content/uploads/2018/11/Info-december.pdf
mailto:klinket@primas-scholengroep.nl


LIST-lezen 

Voor het tweede schooljaar lezen wij in de groepen 4 t/m 8 drie keer per week 

volgens de methode LIST-lezen. LIST staat voor ‘Lees Interventieproject voor 

Scholen met een Totaalaanpak’, door scholen vaak vrij vertaald als: ‘Lezen IS 

Top’.  

De belangrijkste drie pijlers zijn: 

1. Je leert lezen het beste als je zoveel mogelijk leeskilometers maakt. 

2. Je maakt de meeste leeskilometers als je boeken leest die je leuk vindt. 

3. Hoe eerder je kunt lezen, hoe eerder je kunt beginnen met leeskilometers 

maken. 

Aan de hand van de leesresultaten en observaties van de leerkracht omtrent 

leesmotivatie en concentratie/zelfstandigheid worden de kinderen ingedeeld in 

groepen en wordt er groepsdoorbrekend gelezen. Drie keer per jaar (na de 

toetsen) kunnen de groepen weer anders worden ingedeeld. De verschillende 

leesgroepen zijn: 

1. Stillees-groep: kinderen die een voldoende leesniveau hebben behaald en 

voldoende zelfstandigheid en concentratie hebben. 

2. Duo-lezen: kinderen die nog niet voldoende 

leesniveau hebben of nog niet sterk genoeg kunnen 

stillezen. De kinderen lezen in duo’s. 

3. Ralfi-lezen: kinderen die extra leesondersteuning 

nodig hebben. Zij lezen in een kleine groep 

(maximaal 6 kinderen) onder begeleiding van de IB-

er.  

 

Goed doel actie 

Jarenlang was het de gewoonte dat uw kind(eren) op de maandag een vrijwillige 
bijdrage meenam ten behoeve van het goede doel. Jaarlijks varieerde dit goede 

doel waarvoor we als school spaarden. We merken dat dit de laatste jaren 
steeds minder ‘leeft’. Het wordt vaak vergeten of kinderen en ouders zijn 

hiervan niet goed op de hoogte. Dit jaar willen we dan ook afstappen van het 
wekelijkse sparen. We hebben besloten om één keer per jaar een goed doel 

actie te houden. Gedurende een week (of iets langer) staat er 

een goed doel centraal waar we in alle groepen voor sparen op 
verschillende manieren. Dit jaar hebben we gekozen voor 

‘Wandelen voor water’: wereldwijd hebben meer dan 660 miljoen 
mensen geen toegang tot veilig drinkwater en sanitaire 

voorzieningen. Samen kunnen we daar wat aan doen! Elke groep 
zal op een eigen manier invulling geven aan deze actie. De 
groepen 7 en 8 gaan bijvoorbeeld wandelen met 6 liter water op 

hun rug. Verdere info hierover volgt nog. 

 



Vakanties schooljaar 2019-2020 

Voor het schooljaar 2019 – 2020 zijn de vakanties als volgt: 
Herfstvakantie 14/10  - 18/10 

Kerstvakantie 23/12   - 03/01 
Voorjaarsvakantie 24/02  - 28/02 

Pasen   10/04  - 13/04 
Meivakantie  20/04  - 05/05 

Hemelvaartsdag 21/05  - 22/05 
Pinksteren  01/06  - 02/06 
Zomervakantie 13/07  - 24/08 

 
Op 4 oktober is er een studiedag. Alle kinderen zijn dan vrij. 

In een volgende info zal worden vermeld op welke middagen (voor de vakanties) 
de kinderen uit de groepen 5 t/m 8 vrij zijn. Dit voorstel zal eerst in de MR 
worden ingebracht. 

Kledingbeurs 

De Kinderkleding & Culifair komt er weer aan! 

Op vrijdag 5 en zaterdag 6 april is er heel wat te beleven op onze school. 
Buitenom de verkoop van (zomer) kinderkleding en (buiten)speelgoed is er weer 
van alles te doen voor jong en oud. Een hoop gezelligheid op het plein wat u van 

ons gewend bent met o.a. het ponyrijden, schminken, lekker eten en drinken. 
Maar……er komt meer! Wat? Dat houden we nog even geheim. Houd de 

nieuwsbrief en onze Facebookpagina in de gaten voor de allerlaatste nieuwtjes! 

We zijn weer hard op zoek naar 
vrijwilligers. Wij kunnen uw hulp 
goed gebruiken! U kunt u zich 

hiervoor aanmelden 
via klinketbeurs@outlook.com. 

Via dit adres kunt u zich óók 
inschrijven om kleding / 
speelgoed te verkopen. 

Wij willen langs deze weg Neline 
van Belzen en Carina Meerman 
bedanken voor hun inzet en 

samenwerking de afgelopen 
jaren.  

Tevens verwelkomen wij onze nieuwe teamleden Marianne Meijers en Layla 

Aarnoutse. Twee dames die met frisse moed en boordevol ideeën met ons aan 
de slag gaan om ook deze beurs weer tot een groot succes te brengen! 

Wij hebben er zin in, tot dan!  

Desiree, Marianne, Layla en Marcia 

mailto:klinketbeurs@outlook.com

