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Belangrijke data 
2 november  - herdenking Slag om Walcheren (info) 

5 november - groep 1 / 2 gaat op bezoek bij Terra Maris 

8 november - gastles djembé voor groep 6 t/m 8 

11 november  - Juf Laura jarig 

18 november  - voortgangsgesprekken 

26 november  - voortgangsgesprekken 

 

Voortgangsgesprekken 
Op maandagavond 18 en dinsdagavond 26 november vinden de 

voortgangsgesprekken plaats.  

Deze gesprekken gaan met name over het sociaal- en 

emotionele welbevinden van uw zoon(s) en/of dochter(s).  

U bent van harte uitgenodigd voor het (10 minuten) gesprek. Dit 

schooljaar willen we de opgave via de digitale weg laten 

verlopen. In de groepen 5 t/m 8 zijn we (bij wijze van proef) al 

een aantal maanden bezig met de communicatie-app ‘Parro’. Met deze app willen we als 

school graag in contact staan met u als ouders. De proefperiode is succesvol verlopen en we 

gaan ‘Parro’ de komende periode ook inzetten in de andere groepen. We beginnen dus met 

het plannen van de voortgangsgesprekken. De ouders van de groepen 1 t/m 4 zullen een 

activatiemail van 'Parro' ontvangen waarmee het geheel ingesteld kan worden. Hopelijk 

kunnen we op uw medewerking rekenen!  

LET OP: de opgave van de voortgangsgesprekken kan pas gestart worden nadat alle 

ouders zich hebben gekoppeld aan ‘Parro’. Het is dus van belang dat u het activatieproces 

z.s.m. doorloopt en wel voor woensdag 6 november! Zie extra bijlage voor meer informatie 

over dit communicatieplatform.  

 

Groep 1 / 2 naar Terra Maris 
Op 5 november aanstaande gaat groep 1 / 2 op excursie naar Terra Maris. Hoe 

ziet de binnenkant van een dier er eigenlijk uit? Zijn dieren wel zo verschillend 

van mensen? Hoe dik is het verenpak van een vogel? Wat zit er in een 

watervlo? De nieuwsgierigheid van de leerlingen is de leidraad bij deze 

interactieve kleuterrondleiding langs skeletten, opgezette beesten en 

biologische modellen in het museum. Voor deze activiteit is busvervoer 

geregeld. 

 

 

 

https://www.nu.nl/walcheren-en-beveland/6007762/onthulling-oorlogsmonument-in-duinen-bij-dishoek-vindt-zaterdag-plaats.html?fbclid=IwAR16hqJX6gS7Q_qTgantMfp18vVw17XUJ-KzZZzo_PBSk9PJC8h-BOuL1sw


Schoolfruit 

Vanaf 11 november t/m 17 april 2020 ontvangt onze school 

drie gratis porties groente en fruit per leerling per week. Dit is 

mogelijk gemaakt middels een Europese subsidie. Tijdens deze 

periode zullen wij ook lessen verzorgen over groente en fruit. 

Hiermee dragen wij bij aan de gezondheid van onze kinderen.  

Elke donderdag ontvangen wij als school een nieuwsbrief met 

informatie over de groente en het fruit voor de komende 

week en in welke volgorde we deze we het beste kunnen eten. 

Als school vinden we het belangrijk om het goede voorbeeld 

te geven. Daarbij hoort ook het voorbeeld geven als het gaat om gezonde tussendoortjes.  

 

Wat betekent dit in de praktijk? 

• Op elke maandag wordt het fruit geleverd; 

• Op dinsdag, woensdag én donderdag ontvangen de kinderen 

een lekker stuk fruit of groente; 

• Op maandag en vrijdag zorgt u zelf voor het tussendoortje, bij 

voorkeur iets gezonds; 

• Mijn kind lust geen groente of fruit! Geen probleem. Zorgt u 

dan zelf voor een gezond tussendoortje? 

• Mijn kind lust niet het aangeboden stuk groente of fruit op een 

specifieke dag! Geen probleem. Er zijn veel verschillende soorten 

groenten en fruit voorhanden. Dan pakken we iets wat het kind 

wel lust. Iets proberen wat je nog nooit hebt gegeten, dat 

proberen we natuurlijk wel te stimuleren. 
 

Fruitploeg, doet u mee? 
Meester Martien is de coördinator van dit project. Het zou 

fantastisch zijn als er ouders zijn die kunnen helpen met het 

klaarmaken en verspreiden van het fruit. Naast de bekende 

appels, bananen en peren (uitdelen) zal er zo af en toe ook 

fruit moeten worden klaargemaakt. Wie zou het leuk vinden 

om hierbij te assisteren? Geschat wordt dat de investering in 

tijd rond de 45 minuten ligt (09.45 – 10.30 uur). Lijkt u dit 

leuk, stuur dan direct een mail naar klinket@primas-

scholengroep.nl.  
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Staken of niet staken? 
Op woensdag 6 november sluiten verschillende scholen in Nederland hun deuren. Veel 

leraren, onderwijsondersteuners en schoolleiders staken dan voor een beter salaris en 

minder werkdruk. Op deze dag wordt er in de Tweede Kamer gesproken over de 

onderwijsbegroting.  

Wij sluiten onze deuren niet. 

Juf Laura heeft aangegeven te gaan staken, dit is haar goed recht.  

Juf Conny staat die dag voor groep 1.  

De overige collega’s geven heel duidelijk aan niet te gaan 

staken,  

maar willen wel een duidelijk signaal geven. Dit zal op 6 

november dan ook gebeuren. Kinderen uit groep 8 zullen, 

onder leiding van de leerkracht, een les gaan verzorgen. Op 

deze manier willen wij aangeven dat het lerarentekort een 

zorgwekkend probleem is. Er zijn geen vervangers in het 

geval van ziekte. Kinderen in groep 8 hebben de basisstof tot zich genomen. We laten deze 

kinderen zien hoe mooi en leuk ons beroep is. Zijn zij de toekomstige leerkrachten die het 

gat gaan dichten?  

 

Pannakooi 
Het is ons de afgelopen weken al meerdere keren gevraagd: "Waar is de pannakooi nou 

gebleven?” Bij Autoschade Bosselaar wordt de pannakooi volledig opgeknapt. Alle kapotte 

naden worden gelast en vervolgens wordt deze in een nieuwe look gespoten! Dank voor 

deze fantastische sponsoring! 

 

Renovatie achterplein 
De kinderen uit de verschillende groepen zijn ontzettend blij met de nieuwe speelheuvel, 

een schot in de roos! Fase 2 van het renoveren van het schoolplein is aangebroken. Samen 

met een architect en Michel Paauwe van hoveniersbedrijf Passie Florachebben we prachtige 

plannen gemaakt. Deze plannen zijn ontstaan door goed te luisteren naar de wensen van de 

kinderen, het team en de natuurouders. Ons doel is om eind december het plein op te 

leveren. Dat betekent dat er in korte tijd veel werk verzet gaat worden. Nog even en de 

plannen worden ook aan u gepresenteerd. 

  



Nieuws uit groep 5: 
Gastles Djembé 

Op vrijdag 25 oktober hadden wij in de Pien een gastles djembé van juf Esther. De juf ging 

eerst vertellen over de djembé. De djembé is van hout gemaakt. Hij komt uit Afrika. De 

bovenkant is van een dierenvel gemaakt. Het is een leuk instrument want je kan er leuke 

muziek op maken. Je kan er verschillende muzieknoten op spelen. We hebben er een leuk 

liedje op geleerd. We vonden de djembé les leuk! 

Groeten van Alissa en Sanne. 

     

 

20 djembés aangeschaft 
Afgelopen schooljaar heeft Primas-scholengroep 20 djembés aangeschaft; nog meer muziek 

in de scholen! De djembés reizen van school tot school. Juf Esther Abrahamse verzorgt 

gastlessen op onze school voor de groepen 3 tot en met 8. Dit tot groot enthousiasme van 

de kinderen. 

De Columbus 
De Columbus is een bus van de Zeeuwse Bibliotheek. Het is een prachtige bus vol met 

leesboeken en prentenboeken. Er was even onduidelijkheid over het voortbestaan van de 

bus. Gelukkig kunnen we nog van de diensten gebruik maken. Kinderen uit de groepen 1 tot 

en met 3 kunnen boeken lenen bij de Columbus, dit gebeurt 

onder schooltijd. De kinderen hebben hier wel een pasje 

van de bibliotheek voor nodig. De leerkrachten van de 

groepen 1, 1 / 2 en 3 zullen de ouders informeren wanneer 

de bus onze school bezoekt. De kinderen kunnen dan hun 

pasje meenemen naar school. Heb je geen pasje? Stuur dan 

een mail naar klinket@primas-scholengroep.nl, meester 

Martien zal dan contact opnemen en de benodigde 

gegevens opvragen om het (gratis) pasje te verkrijgen. 

Deelname is niet verplicht, wel heel erg leuk! De boeken 

mogen immers ook mee naar huis. We hebben ook een 
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groepspas. Met deze pas kunnen we 30 leesboeken per keer lenen van De Columbus. Deze 

boeken blijven op school. 

Jantien Wielemaker en Jolein Maijers zullen de groepjes kinderen naar de bus begeleiden. 

Op 11 november en 9 december kunnen de kinderen uit de groepen 1 en 1 / 2 (als je een 

pasje hebt) boeken lenen bij de Columbus. Op 25 november kunnen de kinderen uit groep 3 

boeken lenen. Aangezien de bus maar 45 minuten voor de school staat is het niet mogelijk 

andere groepen deel te laten nemen aan deze uitleen.  

TSO 
Sinds twee weken verzorgen medewerkers van De Maneblussertjes de TSO bij ons op 

school. Er is een goed en een warm contact en dagelijks vindt er een afstemming plaats 

tussen de leiding van de TSO én de directie van ’t Klinket. Zo kunnen we constant goed 

anticiperen op grotere groepen.   

Nieuws vanuit de kerk 
 

 

                                  
                  

Kom jij ook kerststukjes maken 
Voor het goede doel? 

 
Wanneer? Zondag 15 December . 
Hoe laat? Kerststukjes maken 09.30 uur  ( tijdens de kerkdienst ). Verkoop 10.45 uur 
Waar? De klimop in Koudekerke. 
 
Deelname is gratis! 
 
Voor wie ? Alle kinderen van de basisschool en de kinderen van de kindernevendienst PKN Koudekerke.  
Wat is het goede doel? Syrië project.  
Opgeven : graag opgeven voor 8 december bij Zoë Kesteloo. Email:  zoedenboer@hotmail.nl 
 

Wat is de bedoeling.? 

Op zondag morgen 15 december willen wij kerststukjes gaan maken voor het goede doel. Deze 
stukjes worden na de kerkdienst tijdens het koffiedrinken verkocht. Het geld wat op deze dag 
wordt op gehaald is voor het Syrië project.  Gemeenteleden kunnen deze kerststukjes kopen 

maar natuurlijk ook de papa’s, mama’s, opa’s en oma’s!  
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