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Belangrijke data 
 

4 september - Overhandiging bijdrage Dorpsraad voor het achterplein 

10 september - Komt u ook? Een leuke en creatieve informatieavond met als thema:       

  ‘Gelukkig nieuwjaar!’ 

25 september - Meester Martien is jarig 

26 september - Opening zonnepark Koudekerke m.m.v.  

  leerlingen groep 8 

30 september - MR-vergadering 

4 oktober - Dag van de Leraar (kinderen vrij)  
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Een nieuw schooljaar 
 

De meesters en juffen van CBS ’t Klinket heten de 

kinderen én de ouders van harte welkom in dit nieuwe 

schooljaar. We hopen dat jullie een fijne zomervakantie 

hebben gehad en dat jullie lekker uitgerust zijn.  

Het zal wel weer even wennen zijn; vroeg uit bed, een 

nieuwe meester of juf en voor sommige kinderen zelfs 

een nieuwe school.  

We gaan er weer een mooi jaar van maken! 

 

AVG wet 
 

Vorig schooljaar heeft u middels het formulier ‘Toestemming gebruik beeldmateriaal’ uw keuze 

kenbaar gemaakt voor wat betreft het gebruik van beeldmateriaal van uw kind(eren). Mocht u uw 

keuze in willen zien en/of willen wijzigen dan is dit uiteraard mogelijk. Neem in dit geval contact op 

met meester Louis via lreijnhoudt@primas-scholengroep.nl. Als er vanuit uw kant geen wijzigingen 

zijn dan gaan we er vanuit dat uw eerder gegeven toestemming ook weer geldt voor dit nieuwe 

schooljaar. 

Gelukkig nieuwjaar! 
 

Dit schooljaar bent u weer van harte welkom in de groepen. Net als vorig jaar kiezen wij voor één 

inloopavond voor de groepen 1 t/m 8.  

Op dinsdag 10 september, tussen 18.00 - 19.30 uur, nodigen wij u uit om samen met uw kind(eren) 

in de groep van uw kind te komen kijken. In elk lokaal staan er tafelgroepjes klaar met informatie 

over de groep.  

Uw kind(eren) zullen u zelf informatie geven over het betreffende leerjaar.  

Zij zullen dit samen met hun juf of meester voorbereiden.  

Alle leerkrachten zullen die avond aanwezig zijn om vragen te beantwoorden. Tevens ontvangt u een 

informatiepakket met handige informatie per groep. Van harte welkom!  
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Studiedag 
 

Op vrijdag 4 oktober vindt de ‘dag van de leraar’ plaats. Net als voorgaande jaren 

gebruiken alle Primas scholen deze dag als studiedag. Er is voor alle 

medewerkers een leerzaam programma opgesteld rondom het thema natuur. Op 

vrijdag 4 oktober zijn alle kinderen vrij!  

De Maneblussertjes 
 

Na de herfstvakantie zal de Tussen de Middag Opvang overgenomen worden door  

De Maneblussertjes. Hieronder stellen zij zich voor en geven ze uitleg.  

Beste ouders,  

Na de herfstvakantie zullen wij, kinderopvang de Maneblussertjes, de tussen de middag-opvang gaan 

verzorgen op jullie basisschool. In deze brief zouden we onszelf graag even aan jullie voorstellen en het een en 

ander toelichten over de TSO en naschoolse opvang.  

Kinderopvang de Maneblussertjes is in 2010 opgericht en is in de afgelopen 9 jaar uitgegroeid tot een 

kinderopvang met 4 locaties in Middelburg. Onze kinderopvang heeft een kleinschalig en natuurlijk karakter 

wat terugkomt in het persoonlijke contact en het aanbod van onze activiteiten. Na de zomervakantie zullen we 

de TSO gaan verzorgen in Biggekerke, Serooskerke, Westkapelle en Vrouwenpolder. Na de herfstvakantie zullen 

we uitbreiden naar Grijpskerke, Veere, Zoutelande en Koudekerke. Ook zullen we bij diverse scholen de BSO-

groepen overnemen of opstarten, waarbij we opvang aanbieden na schooltijd op vaste of wisselende dagen.  

Voor u als ouder blijft de TSO nagenoeg ongewijzigd. Murlen blijft het administratieprogramma voor de 

overblijf. We nemen de bestaande contracten van KOW over, waardoor er niet opnieuw ingeschreven hoeft te 

worden. De tegoedpotjes, zoals deze nu geregistreerd staan binnen Murlen, nemen we ook mee naar het 

nieuwe schooljaar. Het tarief voor de TSO gaat omhoog naar €3,50 per keer. We beseffen ons dat dit een flinke 

prijsverhoging is en zouden graag toelichten hoe we in samenspraak met het bestuur van Primas tot dit besluit 

zijn gekomen.  

Om de bezetting van de TSO rond te krijgen willen we graag samenwerken met vrijwilligers die betrokken zijn 

bij de school. Wij vinden dat er voor vrijwilligers ook iets tegenover mag staan en bieden vrijwilligers dan ook 

een vergoeding van €10,- per keer. Daarnaast mogen zij op de betreffende dag hun kinderen gratis meenemen. 

Bent u nog geen vrijwilliger, maar heeft u wel interesse? Neem dan contact op via het mailadres 

tso@maneblussertjes.nl. Dit mailadres kan tevens gebruikt worden voor vragen over de TSO. Dit mailadres 

wordt beheerd door Lotte Schot, die namens de Maneblussertjes de TSO zal coördineren.  

De aanvraag voor de TSO blijft ook via Murlen lopen, met als enige verandering dat de aanvraag 48 uur van 

tevoren binnen dient te zijn. Mocht er zich toch onverhoopt een situatie voordoen, waardoor er onverwachts 

TSO nodig is, neemt u dan gerust even contact op met ons: 0118 – 436 181.  

Voor meer informatie over onze opvang en gewoonten en onze opvangsoorten 

verwijs ik u graag naar onze website: www.maneblussertjes.nl Met eventuele vragen 

kunt u terecht bij onderstaande via info@maneblussertjes.nl of telefonisch op 0118-

436181.  

Met vriendelijke groet,  

Cathalijne Kaljouw 



Schoolkalender 
 

Op de website www.cbsklinket.nl vindt u onder het kopje 

‘school’ de schoolkalender voor het komende schooljaar. 

Deze kalender is volledig digitaal.  

Mocht u een papieren versie willen ontvangen dan kunt u 

dit aangeven via klinket@primas-scholengroep.nl. Wilt u 

een maandoverzicht van de activiteiten? Klik dan op 

‘agenda’ (http://www.cbsklinket.nl/events/) Ook het 

schoolplan voor de periode 2019 – 2023, het zorgplan én 

de schoolgids kunt u op onze website vinden.  

Deze staan vermeld onder het kopje ‘plannen’. 

Verkiezing MR leden 
 

Vorig schooljaar heeft Mark Verhage afscheid genomen van de MR omdat zijn kinderen onze school 

hebben verlaten. In een eerdere info hebben we een oproep gedaan voor een nieuw MR-lid vanuit 

de ouders. Hierop hebben drie ouders positief gereageerd: Pauline den Boer-Heuvelmans, Elmy 

Leendertse-Osté en Layla Aarnoutse-Plooy. We hebben maar plek voor één lid, dus dat betekent dat 

u uw stem mag uitbrengen. Hieronder stellen de kandidaten zich kort aan uw voor en middels deze 

link kunt u stem uitbrengen. Stemmen is mogelijk tot en met 6 september. 

Pauline den Boer-Heuvelmans 

Sinds 2015 sta ik in contact met de school door de aanmelding van mijn oudste dochter Anouk den 

Boer als leerling van de school. De christelijke inslag, de kleinschaligheid en laagdrempeligheid van 

de school zijn voor mij doorslaggevend geweest om voor ’t Klinket te kiezen als basis voor mijn 

schoolgaande kind.  

Inmiddels is ook mijn zoon toegetreden tot de school en heeft de school op het gebied van leerling 
aantallen een groei gemaakt.  
 
De taken en profielbeschrijving van de MR spreken mij enorm aan.  
Als oudergeleding kun je voor de vele ouders hét klankbord zijn naar de schoolleiding en een 
adviserende rol aannemen. Kritisch maar positief meedenken in beleid en standpunten. Jullie 
hebben al eens van mij gehoord. 
Eerder was ik ouderwerkgroep lid voor de Kinderopvang Walcheren locatie Pien waarin ik de rol als 
voorzitter vervulde. Daarvoor was ik bestuurslid van een sportvereniging met ruim 300 leden en 
vervulde daar tevens de rol als voorzitter van activiteitencommissie.   
 
Mijn objectieve maar kritische blik op zaken maakt dat ik altijd het beste uit mezelf maar zeer zeker 

ook uit mijn omgeving probeer te halen. Door mijn enthousiasme, communicatieve vaardigheid, 

samenwerkend vermogen en zelfstandigheid probeer ik altijd op eigentijdse wijze mijn doelen te 

behalen dan wel besluiten te nemen als wel advies te geven. Deze eigenschappen gebruik ik 

dagelijks ook in mijn werk als wijkagent van Politie Veere. In de samenwerking met anderen sta ik 

altijd open voor feedback en verbeteringen, en draag deze ook zelf aan. De functie als MR ouder lid 

zou mij om deze reden goed passen. Ik zie het als een grote uitdaging om deze rol op mij te nemen 

en als klankbord voor vele ouders te fungeren, positief maar kritisch 

www.cbsklinket.nl%20
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Elmy Leendertse-Osté 

Ik ben 34 jaar oud en moeder van Saar (groep 4), Noud (groep 1) en Teun (bijna 2).  

Voor mijn werk ben ik vier dagen per week te vinden in het Zuidwest Radiotherapeutisch Instituut in 

Vlissingen, als senior laborant dosisplanning. Daarnaast volg ik een opleiding HBO Management in de 

Zorg. In mijn vrije tijd maak ik graag een strandrit met mijn paard of maak muziek bij Harmonie 

Voorwaarts in het dorp.    

Ik stel me graag verkiesbaar voor de MR. Ik weet graag van de hoed en de rand, en wil de 

overwegingen kennen waarop een besluit gebaseerd is. Dingen liggen vaak genuanceerder en er 

spelen meer belangen een rol dan je op het eerste gezicht denkt. De besluiten die genomen moeten 

worden, of waarover advies gegeven wordt, gaan ons en onze kinderen allemaal aan. Wie wil er 

geen kwalitatief goede en leuke schooltijd voor onze kinderen?  Daar draag ik graag mijn steentje 

aan bij. Dat ga ik doen door vragen te stellen en zorg te dragen voor het belichten van alle 

meespelende belangen tijdens de totstandkoming van een advies. Daarover ben ik, binnen de 

kaders, open naar andere ouders. Input van jullie is dus belangrijk voor me: mócht ik daadwerkelijk 

gekozen worden in de MR, weet me dan te vinden!     

Layla Aarnoutse-Plooy 

Ik heb mij aangemeld voor de MR omdat ik het belangrijk vind dat ouders een stem hebben op 

school, omdat wij vanuit een ander opzicht kijken naar de schooltijd van onze kinderen. Mijn oudste 

dochter Lotte zit in groep 5 en mijn jongste dochter Nina is net gestart in groep 1. Daarnaast ben ik 

op school de afgelopen jaren natuurouder geweest en ben ik luizenmoeder. Afgelopen jaar ben ik 

ook begonnen met de organisatie van de kledingbeurs. Ik vind het dan ook heel erg leuk om voor 

school bezig te zijn!  

Welke kandidaat geniet uw voorkeur? Breng uw stem uit via deze link. 

 

 

 

 

 

 

Ouderbijdrage 
 

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage die wordt gebruikt om jaarlijks terugkomende (niet 
gesubsidieerde) vieringen en activiteiten op school te bekostigen. Deze ouderbijdrage bedraagt net 
als voorgaande jaren €32,50.  
 
Komt een kind na 1 januari bij ons op school, dan bedraagt deze bijdrage €15,-.  
 
Van dit bedrag kunnen we (onder andere) de volgende kosten dekken: Sinterklaas, Kerst, Pasen, 
Kinderboekenweek, Schoolvoetbal, Koningsspelen, natuurexcursies, KinderKunstweek, verzekering, 
attenties leerkrachten / ouders en betrokkenen, enz. enz. enz.  

https://www.cbsklinket.nl/verkiezingen-mr-lid/


Wij willen nogmaals benadrukken dat de overheid niet bijdraagt in de genoemde kosten. Wij 
rekenen erop dat iedereen betaalt. Het zou jammer zijn als de genoemde activiteiten niet meer 
uitgevoerd kunnen worden.  
 

Wij verzoeken u vriendelijk (ook al stroomt uw kind later in het schooljaar in) het bedrag per kind 
voor vrijdag 31 augustus over te maken naar: NL 07 RABO 0349386072 t.n.v. CBS ’t Klinket. Wilt u bij 
de transactie vermelden om welk(e) kind(eren) het gaat en uit welke groep? Dank!  
 

Vriendelijke groet, 

Martien le Clercq 
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