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Belangrijke data 

1 maart  - ’s middags vrij 

2 maart   - Marijke Aarts jarig 

4 t/m 8 maart  - voorjaarsvakantie 

13 maart  -  dienst kerk en school 

25 maart  -  groep 7 en 8; De Muziekfabriek 

27 maart  -  schoolvoetbal jongens 

28 maart  -  groep 5 / 6 Terra Maris 

3 april   -  schoolvoetbal meisjes 

In deze info 

Schoolvoetbal 
Staking in het onderwijs 
“Oog voor voedsel, hart voor mensen” – actie Voedselbank Walcheren 
Terra Maris – een excursie voor groep 5 / 6 
Stand van zaken achterplein 
Dat klinkt als muziek in de oren! 
De muziekfabriek, een project voor groep 7 en 8 
Aanvulling vakanties schooljaar 2019 – 2020 
Poster kledingbeurs en Culifair 
 

Schoolvoetbal – groep 5 t/m 8 

Op woensdag 27 maart en woensdag 3 april wordt in Westkapelle op sportpark 'De Prelaat' 
het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi voor de dorpen op Walcheren gehouden. Onze school 
neemt hieraan deel met jongens- en meisjesteams (zeventallen). De jongens spelen op 27 
maart en de meisjes op 3 april (uitwijkdata resp. 10 april en 17 april). 

We komen nog ouders te kort om de kinderen naar de sportvelden te brengen en/of halen. 

Via deze link kunt u uw keuze kenbaar maken en vermelden hoeveel kinderen u wilt 
brengen en/of ophalen. Ook kunt u aangeven of u een zevental wilt begeleiden. 

mailto:klinket@primas-scholengroep.nl
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=F8TCOrY5XU2hRy2VP1d1TNwrZkal4hZArtA64RaWoANURVo1Rks2VERWMkxPQlpNTllIRTRHQTdZVS4u


Staking in het onderwijs 

Op 15 maart is er een landelijke stakingsdag afgeroepen door 
PO-in-actie en de AOB. Op dit moment zijn er veel 
onderhandelingen gaande. Om die reden heeft CNV besloten 
niet te staken. De meeste collega’s van ‘t Klinket zijn lid van 
de vakbond CNV. Hoewel we de zorgen delen over het 
lerarentekort, gaan wij niet staken op 15 maart. De school is 
die dag gewoon open.  

 

 

 

“Oog voor voedsel, hart voor mensen” – actie Voedselbank Walcheren 

CBS ’t Klinket gaat net als vorig jaar in actie voor de Voedselbank Walcheren. 

In Nederland leven meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens.  
De voedselbanken helpen de armste door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten.  
Om hun klanten van voldoende eten te kunnen voorzien werken zij samen met bedrijven, 
instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen ze er samen voor dat de armoede wordt 
bestreden, voedsel overschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Met als 
motto:  

“oog voor voedsel, hart voor mensen” 

Hoe kunnen wij als school hierbij helpen? 
Op woensdagmorgen 27 februari zal Emmy de Kraker, namens de Voedselbank Walcheren, 
aanwezig zijn om in alle bovenbouw klassen uit te leggen wat de Voedselbank nu eigenlijk 
precies doet en voor wie… 

Van 25 februari t/m 12 maart staan er kisten in de hal klaar om gevuld te worden met 
voedsel. 

De Voedselbank heeft behoefte aan: 
 

Rijst Macaroni Spaghetti 

Houdbare melk Blikken soep Mix voor nasi / bami 

Mix voor macaroni Thee Koffie 

Op woensdag 13 maart, biddag, zal er in de kerk aandacht worden besteed aan dit 
onderwerp. De voorzitter van de Voedselbank zal ook aanwezig zijn om een kort praatje te 
houden. 



Hoe mooi zou het zijn, als wij als school, de Voedselbank van een heleboel voedsel zouden 
kunnen voorzien! 

Laten we met zijn allen de schouders er onder zetten om hier een succes verhaal van te 
maken. Alle beetjes helpen, doen jullie mee? 

Activiteitencommissie van ’t Klinket 

 

 

 

 

Terra Maris – een excursie voor groep 5 / 6 

Groep 5 / 6 wordt op donderdag 28 maart 2019 verwacht om 10.00 – 12.00 uur voor 
Expeditie Middeleeuwen. 
  
De bus haalt de kinderen om 9.30 op en brengt ze rond 12.30 weer terug op school.  
  
Expeditie Middeleeuwen 
In de middeleeuwen stonden in Zeeland wel een paar honderd vliedbergen met een 
mottekasteel erop. Het boerenleven speelde zich rond deze verdedigingstorens af.  
Tijdens de Expeditie Middeleeuwen verdiepen de leerlingen (in groepjes) zich in de 
verschillende personages en de bijbehorende  activiteiten. Bij elke rol horen bepaalde 
attributen en een specifieke opdracht. Kortom: beleef de middeleeuwen! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stand van zaken achterplein 

Op vrijdag 9 februari ging de crowdfunding actie voor de speelheuvel op het achterplein van 
start. Dit bericht is op social media erg enthousiast gedeeld! Er is ook een artikel 
gepubliceerd in de PZC, de Faam en de Bode. En met resultaat! Door alle donaties is er op 
dit moment (25 februari) € 3.442,- opgehaald. Wow! Wat zijn we dankbaar en blij met alle 
donaties! 
  
Uiteraard hopen we de laatste €558,- ook op te halen. Doneren kan nog tot dinsdag 12 
maart. 
Op woensdag 13 maart willen we met de leerlingen de crowdfundingactie afsluiten en 
bekend maken welk bedrag er is opgehaald. 
  
Meer informatie over de actie, de donatiemeter en de mogelijkheid om te doneren kunt u 
vinden op www.cbsklinket.nl/crowdfunding/  
 

  

 

 

 

 

 

 

Dat klinkt als muziek in je oren! 

Onze school heeft een subsidie gekregen (muziekimpuls). Met deze subsidie zijn we dit jaar 
begonnen met het structureel aanbieden van muzieklessen. Ook  worden de leerkrachten 
getraind in het geven van muziekonderwijs. Juf Conny heeft een studie gevolgd tot 
muziekspecialist (post HBO) en begeleidt de leerkrachten op school. 

Van de subsidie zijn veel nieuwe instrumenten aangeschaft. Ook is er geïnvesteerd in een 
nieuwe muziekmethode ‘Eigenwijs’ (http://www.eigenwijsdigitaal.nl/de_methode). 
Er zijn zelfs 20 djembés aangeschaft, deze rouleren tussen de scholen van Primas-
scholengroep. 

 

 

 

 

 

http://www.cbsklinket.nl/crowdfunding/
http://www.eigenwijsdigitaal.nl/de_methode


De muziekfabriek – een project voor groep 7 en 8 

Maar wat is dancemuziek nou precies? Hoe is het ontstaan? Welke stromingen zijn er 

binnen deze muziekstijl? Hoe is een nummer opgebouwd? Dat komen de mensen van De 

Muziekfabriek op 25 maart aan de kinderen in de groepen 7 en 8 vertellen! Met een team 

van drie mensen die werkzaam zijn binnen de organisatie van City of Dance festival laten zij 

de kinderen kennismaken met deze muziekstijl. Ze geven een demonstratie op een echte DJ-

set. Leerlingen mogen zelfs een eigen mix maken, hoe leuk is dat?! Ook vertellen ze over 

Free Friday, een gratis dancefestival voor kinderen. En de Talent Stage, een mogelijkheid 

voor kinderen om hun muzikale talenten te vertonen op een podium van City of Dance 

festival. Kortom, een uur lang vol elektronische beats en plezier!  

De Muziekfabriek wordt mede mogelijk gemaakt door Provincie Zeeland. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanvulling vakanties schooljaar 2019 - 2020 

In de info van de maand februari (link) stond informatie over de vakanties van het 

schooljaar 2019 – 2020. Deze informatie heeft voor wat verwarring gezorgd.  

Sommige ouders dachten dat de voorjaarsvakantie ineens veranderd was, terwijl er al 

geboekt was… 

Dit overzicht is van toepassing op het nieuwe schooljaar (augustus 2019 – zomer 2020). 

Ook ontstaat er verwarring omdat er soms wordt gekeken naar landelijke websites m.b.t. de 

vakantiespreiding. Doe dit niet! Wij houden ons aan het advies van de werkgroep 

vakantiespreiding Zeeland. Dit advies kan afwijken van de informatie op landelijke websites. 

Kijk dus altijd eerst op de site van ’t Klinket (www.cbsklinket.nl) en bij twijfel vraagt u het 

gewoon even na bij Martien le Clercq. Pas dan gaan boeken 😊.  

 

 

 

 

https://www.cbsklinket.nl/wp-content/uploads/2019/01/info-februari-2019-1.pdf
http://www.cbsklinket.nl/


Kledingbeurs en Culifair 

 

 

 

  



 

Fijne voorjaarsvakantie! 


