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Belangrijke data 

 

5 juni  juf Danitsja jarig 

17 juni  juf Elselina jarig 

27 juni  musical groep 8 

28 juni  diplomering groep 8 

30 juni  juf Marieke jarig 

5 juli  Juf Sanne en Ruben gaan trouwen  

5 juli  Juf Elselina en Gerhard gaan trouwen 

5 juli  Heel de school vrij!  
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Twee bruiloften  
 

Wat een bijzondere dag wordt 5 juli! Zowel juf Sanne als juf Elselina gaan trouwen. 

Juf Sanne en Ruben zullen elkaar het jawoord geven in de Odolphuskerk te Meliskerke.  

Juf Elselina en Gerhard zullen elkaar liefde en trouw beloven in de Koorkerk te Middelburg. 

De kinderen uit de groep 2 en 4 hebben een speciale uitnodiging gekregen. Om ook het team de 

gelegenheid te geven om bij beide diensten aanwezig te zijn, krijgt de gehele school deze ochtend  

(5 juli) vrij! 

Wij wensen juf Sanne, Ruben, juf Elselina en Gerhard een onvergetelijke dag en vele jaren van intens 

geluk toe! 

 

25 jarig jubileum 

 

Op 20 juli is juf Laura 25 jaar juf en dat moet gevierd worden! 

14 juni aanstaande neemt juf Laura het team mee uit eten naar restaurant 

Stoom te Middelburg. 

Juf Laura heeft al vaker de wens uitgesproken om in een tractor mee te mogen 

rijden. Dat is in ieder geval geregeld. Ze zal in stijl worden opgehaald! 

Omdat 20 juli in de zomervakantie valt, maar het voor juf Laura toch leuk is  

om haar jubileum met de kinderen samen te vieren, gaan we dit als volgt invulling geven: 

• Op 14 juni zal juf Laura alle kinderen op school trakteren 

• Met de kinderen uit groep 1 gaat juf Laura bessen plukken bij Sint Anthonijshoek.  

Hiervoor is woensdag 26 juni afgesproken. Mocht het dan slecht weer zijn, dan wordt het 

vrijdag 28 juni. 

Een kaartje, een bloem of een zelfgemaakte tekening op 14 of 26 juni is natuurlijk altijd leuk!  

We wensen juf Laura een heel fijne dag toe en nog vele onderwijsjaren!  

  



Vakanties volgend schooljaar 

 
Vakanties  schooljaar 2019 - 2020   
    

Vakantie    data   

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 – 23/08   

Studiedag  Primas   Dag van de Leraar 04 /10 /2019   

 

De groepen 5 t/m 8 zijn op de volgende vrijdagmiddagen vrij:  
De middagen vóór de herfst-, kerst-, voorjaars-, mei- én zomervakantie. 
 
Wilt u verlof aanvragen buitenom de schoolvakanties? Zie hiervoor de verlofaanvraag op onze 
website: https://www.cbsklinket.nl/verlof/ 

Kalender schooljaar 2019 - 2020 

 

De kalender met verjaardagen, vakanties en bijzondere activiteiten 

voor het komende schooljaar kunt u via de volgende (link) 

downloaden. Indien u liever een papieren versie ontvangt, wilt u dit 

dan per mail (link) kenbaar maken?  

Alle activiteiten die in de kalender worden genoemd, kunt u ook 

terugvinden op de agenda van onze website (link) 

 

Algemeen 

 

Op donderdag 27 juni zal groep 8 de musical ‘De Feestplaneet’ opvoeren in het Arsenaaltheater te 

Vlissingen. Groep 4, 5/6 en 7 worden uitgenodigd om ’s middags de generale repetitie bij te wonen. ’s 

Avonds zal de musical opgevoerd worden voor een zaal vol met familie, vrienden en belangstellenden. 

De kinderen hebben er heel veel zin in! 
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Groep 8 is traditiegetrouw een week eerder vrij. Voor hen is de maand juni dan ook echt de laatste 

maand. Afscheid nemen van een groep is altijd lastig. Je hebt, in de meeste gevallen, acht jaar met 

elkaar opgetrokken. We hopen dat jullie kunnen terugkijken op een mooie tijd. Een tijd waarin je veel 

hebt kunnen leren, een tijd waarin je hebt mogen groeien; letterlijk en figuurlijk. Wij wensen jullie 

heel veel plezier toe op jullie nieuwe school. 

Elk jaar gaan de kinderen even een kijkje nemen in de nieuwe groep. Een spannend moment. Hoe ziet 

de nieuwe klas eruit, een nieuwe juf of meester, enz. Op maandagmiddag 1 juli gaan de kinderen om 

13:30 uur een kijkje nemen in de nieuwe groep. Na ongeveer een half uur gaan de kinderen weer 

terug naar hun eigen klas. 

Het achterplein 

 

Hoe staat het nu met de vorderingen voor het achterplein? 

Vooraf dachten we dat de vernieuwing van het achterplein een meerjarenplan zou worden. Waarbij 

we stukje bij beetje het plein zouden vernieuwen. De crowdfunding en de verschillende beurzen 

hebben ervoor gezorgd dat we een groot deel van onze plannen dit jaar al kunnen gaan uitvoeren. 

Hiervoor hebben we de periode oktober 2019 in gedachten; een speelheuvel, insectenhotel, 

strandhoek, moestuinbakken, enz. 

Nu hebben we onze plannen ook ingediend voor een subsidieregeling van IVN (Instituut voor 

Natuurbeschermingseducatie). Dit alles in het kader van ‘De Groene Revolutie’ waarbij in 

samenwerking met o.a. de provincie Zeeland de aanleg van groene schoolpleinen en buiten 

lesactiviteiten worden gestimuleerd.  

In ons nieuwe beleidsplan stellen we ons in één van onze 

ambities ten doel om in elke groep tenminste 15 

buitenlessen per jaar te realiseren. Het IVN wil heel graag 

meer weten over onze plannen en hebben een gesprek 

aangevraagd. Als dit positief uitpakt, en de subsidie van 

maximaal 10.000 euro wordt toegekend, dan zal deze 

organisatie helpen met het uitwerken van de plannen die 

we hebben. Het is dus duimendraaien, maar hoe dan ook; 

in oktober 2019 gaat ons plein op de schop!  

Vacature MR 

 

De MR op onze school bestaat uit zes leden, drie leden vanuit het team en drie leden vanuit de 

oudergeleding. De MR denkt mee met de schoolleiding, neemt een standpunt in en geeft (gevraagd 

en ongevraagd) advies. De directeur sluit ook vaak aan bij een vergadering, maar is officieel geen lid 

van de MR. Bij de oudergeleding is dit schooljaar Mark Verhage aftredend en niet herkiesbaar. Er is 

dus ruimte voor een nieuwe ouder in de MR. Er heeft zich al 

een kandidaat gemeld, dus in principe is de vacature al 

ingevuld. Mocht u daarentegen ook interesse hebben om mee 

te denken in de MR vanaf schooljaar 2019-2020 dan kunt u dit 

kenbaar maken, voor het eind van dit schooljaar, door een 

https://www.ivn.nl/groenerevolutiezeeland


mail te sturen naar de voorzitter van de MR (lreijnhoudt@primas-scholengroep.nl). Bij meerdere 

kandidaten zal er een verkiezing plaatsvinden. 

Formatie 

 

Ondanks dat we, gezien ons leerlingaantal bekostiging krijgen vanuit het Rijk voor 6 groepen, mogen 

we toch weer 7 groepen formeren. We zitten in de luxepositie dat Primas-scholengroep ervoor kiest 

en gelukkig nog de mogelijkheden heeft, om onze scholen wat extra formatie te geven.  

 Formatie ’t Klinket 2019 – 2020 

Juf Esther: juf Esther zit in haar re-integratieperiode. Stap voor stap worden de 
werkzaamheden uitgebreid, rekening houdend met een goed verloop in haar herstel.  
Deze werkzaamheden zullen extra handen in de verschillende groepen omvatten. We wensen juf 
Esther een goed herstel toe! 

Juf Marieke: door een formatieoverschot in de onderbouw moeten we helaas afscheid nemen van juf 
Marieke, dit met pijn in ons hart. Juf Marieke heeft jarenlang lesgegeven in de onderbouw van  
’t Klinket. Een zeer geliefde, gewaardeerde en betrokken juf; door kinderen, ouders en collega’s. 
Voor juf Marieke hebben we een heel fijne plek gevonden op basisschool Onderdak in Biggekerke. We 
wensen haar daar een heel fijne periode toe!  

Juf Ilona: door de re-integratie van juf Esther hebben een formatietekort in de bovenbouw. We zijn 
heel blij om te vermelden dat we juf Ilona Tiersen mogen verwelkomen als nieuwe collega in groep 6 / 
7. We wensen haar een heel fijne tijd toe bij ons op school.  
Juf Amanda zal juf Ilona op de maandag en dinsdag ondersteunen in groep 6 / 7. 

Juf Marit en juf Shannon zullen ondersteuning geven aan kinderen met een extra zorgvraag en 
eventueel invulling geven aan toegekende arrangementen. 

Juf Jacqueline is onze Intern Begeleider en zal zorg dragen voor de invulling van de toegekende 
arrangementen.  

Meester Louis: meester Louis zal dit jaar geen groep hebben. Het komende schooljaar zal hij zijn taken 
als bovenschools ICT-coördinator verder uitbreiden. Er staan veel veranderingen op de planning 
binnen Primas-scholengroep. Zijn ondersteuning en kennis kan hierbij heel goed ingezet worden. 
Louis blijft betrokken bij ’t Klinket. Op verschillende dagdelen zal hij Martien ondersteunen bij 
directietaken. 

Stagiaires: voor het komende schooljaar verwachten wij stagiaires van Scalda en De Sprienke. Wij 
wachten op nader bericht omtrent de invulling van deze stages.  

Groep 1 juf Laura (ma / di / woe / vrij mo) en juf Conny (do) 

Groep 1/2 juf Elselina (ma / di / do) en juf Ellize (woe en vrij)  

Groep 3 juf Andrea (ma / di) en juf Carolien (woe / do / vrij mo) 

Groep 4 juf Sanne (ma / di / do / vrij mo) en juf Elselina (woe) 

Groep 5 juf Annette (ma / di) en juf Wendy (woe / do / vrij) 

Groep 6/7 juf Ilona (ma t/m vrij) en juf Amanda (ma / di) 

Groep 8 juf Danitsja (di / woe / vrij) en meester Martien (ma / do) 
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BoterHammen Brigade / TSO 

 
Net als de ouders is Primas-scholengroep ook nogal overvallen door de mededeling dat KOW in het 
nieuwe schooljaar niet langer het product 'TSO' wil aanbieden op de scholen. KOW wil de stekker 
eruit trekken omdat zij aangeven dat zij al drie jaar lang grote verliezen draaien op dit product. Dit wil 
men niet langer meer... Om geen verlies meer te draaien stelde KOW voor een prijsverhoging toe te 
passen. Dit zou uitkomen rond €4,50 per kind per keer en de gehele TSO-administratie zou dan bij de 
school komen te liggen. Bovendien zou dit alles tijdelijk zijn omdat KOW er echt vanaf wil, op heel 
Walcheren.  
 
Aanvankelijk was de bedoeling de TSO af te bouwen en deze na de herfstvakantie niet langer meer 
aan te bieden. Dit gaf de Primas-scholengroep wat meer 'lucht' om op zoek te gaan naar een 
alternatief. KOW heeft echter twee weken geleden te kennen gegeven dat zij aan het eind van dit 
schooljaar al willen stoppen. Dit heeft een en ander in een stroomversnelling gebracht en heeft 
ervoor gezorgd dat ouders hiervan ook al op de hoogte zijn gebracht. Achteraf gezien was dit wellicht 
niet de meest verstandige keus. Het heeft (terecht) onrust veroorzaakt en een uitgebreide toelichting 
ontbrak. Ditzelfde geldt overigens ook voor de MR, zij is hierdoor ook verrast. 
 
Primas-scholengroep heeft enkele maanden geleden gekeken naar alternatieven, omdat de scholen 
verplicht zijn TSO aan te bieden. Wij willen de TSO goed en verantwoord kunnen aanbieden. Het moet 
professioneel worden geregeld. Leerkrachten inzetten is geen optie gezien de regelgeving rondom 
werkdruk in het onderwijs. Een leerkracht heeft recht op pauze conform de Cao PO en uit de vorig 
jaar afgenomen enquête kwam duidelijk naar voren dat hieraan grote waarde wordt gehecht. Een 
roulatiesysteem o.i.d. is dan ook niet aan de orde. De enige professionele aanbieder die TSO aan wil 
bieden is 'De Maneblussertjes' uit Middelburg. Zij zorgen voor een pedagogisch medewerker op 
locatie aangevuld met vrijwilligers die daarvoor ook een fatsoenlijke vergoeding ontvangen. Op basis 
van het aantal kinderen, medewerkers en vrijwilligers is er een berekening gemaakt rekening 
houdend met:   

• Medewerkers kinderopvang: lonen en werkgeverskosten 
• Vrijwilligers: fatsoenlijke vrijwilligersvergoeding van €10,- per keer 
• Kosten Murlen: per jaar voor ’t Klinket €2.000,- 
• Organisatie, kantoor- en administratiekosten kinderopvang 

Dat alles bij elkaar en omgerekend per kind komt men bij 'De Maneblussertjes op €3,50 per kind per 
keer. De daadwerkelijke kosten TSO zouden nog hoger uitpakken, bij welke aanbieder dan ook. Dat is 
niet het geval omdat Primas-scholengroep ook bijdraagt. Op jaarbasis €19.000,- voor haar scholen in 
de gemeente Veere. 
 
Ook in de MR is gebrainstormd over deze TSO-kwestie. Zij steunen dit voorstel, maar dat neemt niet 
weg dat er ook kritische vragen leven. Kan er wellicht iets gedaan worden met ouderbijdrage? Kan er 
een 'potje' in het leven geroepen worden waaruit een deel van de overblijfkosten betaald kunnen 
worden voor ouders die het zelf niet kunnen opbrengen?  
In zijn algemeenheid geldt dat ouders die problemen hebben met het betalen van kosten (schoolreis, 
kamp, etc.) dit altijd kunnen melden. Dan wordt er samen naar een oplossing gezocht: stichting 
Leergeld, uit de ouderbijdrage, de gemeente via een bijzonder verzoek, etc. Het is dus mogelijk dat 
we als school (in overleg met de MR) een 'potje' in het leven kunnen roepen om ouders tegemoet te 
komen als zij deze kosten niet kunnen betalen. Ook Primas-scholengroep is bereid te bekijken of er in 
een dergelijk potje bijgedragen kan worden. 
 



Het laatste woord is hier in elk geval nog niet over gezegd, maar hopelijk hebben we met dit schrijven 
wel meer duidelijkheid kunnen verschaffen. 
 

Bestuur Primas-scholengroep, directie en MR CBS ‘t Klinket 

Vanuit groep 5/6 

 
Leerlingen schrijven: 

Moestuinproject 

“Het moestuin project van groep 6 is gestart! We hebben eerst een gastles gekregen van Wino. We 

hebben veel geleerd, onder andere: Hoe je zaadjes kan planten. We hebben ook tuinkers, bieslook en 

tomatenplanten meegekregen! Iedere dinsdag gaat een groep naar de volkstuintjes om te tuinieren! 

SCHOOLREIS DIERENTUIN BLIJDORP 

Dinsdag 14 mei zijn we met de bus naar Blijdorp gereden. Groep 4,5,6 gingen mee. Het was 

supermooi weer. We hadden het allemaal hartstikke naar ons zin! 

We hadden frietjes gegeten, het was heel lekker! De top 5 leukste dieren waren: de hongerige Tijgers, 

de swingende Olifant, de rode kont apen, de nieuwsgierige wasberen en de schattige poolvosjes. We 

hebben genoten!  

 

 

 

 

 

 

 

De kinderraad, Ann, Anouk, Ries. 
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