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Belangrijke data 
 

14 mei -  schoolreis groep 4, 5 en 6 

17 mei -  juf Ellize jarig 

21 mei -  talentmiddagen 

28 mei -  talentmiddagen 

30 mei -  Hemelvaartsdag (vrij) 

31 mei -  vrij 

5 t/m 7 juni - schoolkamp groep 7 / 8 

10 en 11 juni - Pinksteren (vrij) 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:klinket@primas-scholengroep.nl


2 
 

Schoolfotograaf 

  

Op maandag 27 mei komt Flits & Fun de schoolfoto’s 
maken: 

• Pasfoto’s voor de kinderen uit de groepen 1 t/m 8 

• Foto broer(s) en zus(sen) van de kinderen die op 
school zitten 

• Koppenkaart groep 8 

We hebben gekozen voor een paars/blauwe achtergrond. 

Nadat de foto's zijn gemaakt, heeft de fotograaf +/- 3 weken nodig om alles te verwerken en 
online te zetten. Zodra de foto's online staan ontvangt u van school de inloggegevens 
waarmee u op de website http://www.flitsenfun.nl kunt inloggen. Via deze website kunt u 
de foto's bestellen. De schoolfoto's zullen tot eind mei 2019 te bestellen zijn. Hierna kan er 
niet meer ingelogd worden. 

Broers en zussen die op school zitten gaan onder schooltijd samen op de foto. 

Indien u een schoolfoto bestelling plaatst van minimaal €11,95 krijgt u tot 2 maanden na de 
opnamedatum een bon bij uw bestelling voor een fotoshoot van het hele gezin voor slechts 
€19,95! Hiervoor kunt u een afspraak maken via 0118-414081. Kijk voor de voorwaarden op 
www.flitsenfun.nl. 

Aan het einde van het bestelproces kunt u ervoor kiezen of u de bestelling wilt ophalen in 
onze winkel in Vlissingen of thuis wil laten bezorgen tegen verzendkosten. Als u een 
bestelling plaatst van min. €50,00 verzenden wij uw bestelling gratis. Betalen kan via iDEAL. 

Talentmiddagen 

Op ’t Klinket worden elk jaar talentmiddagen georganiseerd. Tijdens deze talentmiddagen 

ontwikkelen of ontdekken de kinderen talenten bij zichzelf.  

Ze durven hun talenten te laten zien. De kinderen leren 

samenwerken in groepen, leren mogelijkheden en 

onmogelijkheden en interesses ontwikkelen. Daarnaast is het 

goed om te zien dat de kinderen van elkaar leren. De verschillen 

die in de groep op cognitief niveau zijn ‘vallen’ weg tijdens deze 

middagen.  

 

De kinderen uit de groepen 3 t/m 8 hebben hun interesses opgegeven en zij worden 

ingedeeld in de verschillende workshops. Deze vinden deels op school, maar ook 

buitenschool plaats. De talentmiddagen vinden op 21 en 28 mei plaats. De kinderen 

ontvangen per brief of per mail informatie over de workshop die zij gaan volgen. 
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Ouderenquête 
 

In maart en april heeft u de gelegenheid gehad om de ouderenquête in te vullen. Van de 

ouders heeft 55% deze vragenlijst ingevuld. 

Hoe vindt u de sfeer bij ons op school? Deze vraag krijgt als cijfer een 8.3 

In hoeverre gaat uw kind met plezier naar school? Deze vraag krijgt als cijfer een 8.4  

Hoe veilig voelt uw kind zich bij ons op school? Deze vraag krijgt als cijfer een 8.5  

Hoe tevreden bent u over uw contact met de medewerkers van onze school? Deze vraag 

krijgt als cijfer een 8.4  

Hoe ervaart u het leren bij ons op school? Op school wordt er ontzettend veel geleerd: 

lezen, rekenen, taal. Maar ook geschiedenis, aardrijkskunde, natuur, tekenen, knutselen, 

enz. Hierbij houd je als leerkracht rekening met verschillen die er tussen kinderen zijn. In 

vaktermen wordt dit differentiatie naar niveau genoemd, het onderwijs zo passend mogelijk 

aanbieden. Deze vraag krijgt als cijfer een 8.1 

We hebben ongelooflijk veel complimenten gekregen, heel erg leuk om te lezen.  

Wij zijn enorm trots! 

Een samenvatting van de kernwoorden: 
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Het spreekt voor zich dat er ook punten zijn die aandacht nodig hebben. Zo hebben we ook 
verschillende tips ontvangen. Ook hiervoor hartelijk dank! Er zitten zeer bruikbare tips bij. 
Deze tips nemen we mee in de personeelsvergadering en zullen waar nodig zo snel mogelijk 
worden aangepakt.  Ook zitten er punten bij die worden meegenomen in het schoolplan 
2019 – 2023. 

Wandelen voor water 
 

Wandelen voor water 2019 – Een sportieve actie door en voor kinderen  
De groepen 7 en 8 gaan meedoen met de actie Wandelen voor Water op woensdag 22 mei. 
Een sportieve actie waarmee we geld gaan ophalen voor drinkwater in vluchtelingenkampen 
in Nigeria. We willen u graag kort uitleggen wat de actie inhoudt.  
  
Wandelen voor Water is een sponsorloop waarbij geld ingezameld wordt voor een 
waterproject van ZOA. Het is niet zó maar een sponsorloop: de kinderen dragen tijdens het 
traject van zes kilometer zelf zes liter water mee in een rugzak (die krijgen ze van ZOA). Op 
deze manier ervaren ze zelf hoe het is om met water te moeten lopen, zoals 
leeftijdsgenootjes in veel landen dat dagelijks moeten doen.   
  
Op maandag 13 mei krijgen de kinderen van groep 5 t/m 8 een gastles. Tijdens de gastles 
door een medewerker/ vrijwilliger van ZOA hebben de kinderen nagedacht over het belang 
van schoon drinkwater en hygiëne. Ze hebben gehoord over het project waarvoor de 
opbrengst van de actie bestemd is en uitleg gekregen over de sponsorloop.   
  
Het lopen met zes liter water is natuurlijk een hele prestatie! Uw 
kind krijgt een sponsorformulier om zoveel mogelijk sponsors voor die prestatie te zoeken. 
Wandelen voor Water is een actie waardoor de kinderen niet alleen meer informatie krijgen 
over het waterprobleem in de wereld, ze krijgen ook de mogelijkheid om zich in te zetten 
voor leeftijdgenoten die in moeilijkere omstandigheden leven dan zijzelf.   
  
We hopen natuurlijk op een mooie opbrengst!   
  
www.zoa.nl/campagne/wandelen-voor-water   
 

Nieuwe raamkozijnen 
 
In de meivakantie zijn de ramen en de entrees vervangen, dit was hoognodig. Het is prachtig 
geworden! We zijn al langere tijd bezig met het verduurzamen van ons gebouw. Een lang 
traject, maar de eerste resultaten zijn zichtbaar. In de zomervakantie worden de ramen van 
groep 1 vervangen. 

Veel dank aan: 

RoMaRi 
Vonk Timmerwerken 
Timmerbedrijf Steutel 

http://www.zoa.nl/campagne/wandelen-voor-water
http://www.romari.nl/
https://www.koudekerke-dishoek.nl/organisatie/vonk-timmerwerken/62/
https://www.facebook.com/pages/category/Retail-Company/Timmerbedrijf-Steutel-689612601224340/
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