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Belangrijke data 
 

2 oktober Start Kinderboekenweek 

4 oktober Dag van de leraar 

  Alle kinderen zijn deze dag vrij! 

11 oktober groep 5 t/m 8 ’s middags vrij 

14 oktober Herfstvakantie t/m 18 oktober 

19 oktober juf Esther jarig 

25 oktober juf Amanda jarig 

25 oktober Kledingbeurs 

25 oktober Gastles djembé groep 3 t/m 5 

26 oktober Kledingbeurs 
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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 a.s. zijn alle kinderen vrij!   
 

 

Overblijven ná de herfstvakantie 
 

Zoals vóór de zomervakantie aangekondigd gaat de TSO  

(tussen-de-middagopvang) binnenkort veranderen. De organisatie 

wordt KinderOpvang Walcheren te duur. Primas-scholengroep heeft 

besloten de opvang te gaan laten verzorgen door “Kinderopvang de 

Maneblussertjes” uit Middelburg. Er zijn al een aantal scholen 

overgestapt en na de herfstvakantie volgt de rest, waaronder ook ‘t 

Klinket.  

De afspraken over aan- en afmelden, betaling, e.d. blijven in principe 

hetzelfde. Ook de eet- en speelafspraken met de kinderen veranderen 

niet.  

In overleg met de Maneblussertjes hebben we de volgende overblijfgroepen samengesteld: 

• A - Groep 1 en groep 1 / 2; zij blijven over in het lokaal grenzend aan het achterplein 

• B - Groep 3 en groep 4; zij blijven over in lokaal van de Plusklas (1e verdieping) 

• C - Groep 5 t/m groep 8; zij blijven over in het lokaal beeldende vorming. 

De groepen A en C worden begeleid door een pedagogisch medewerker vanuit de Maneblussertjes.  

Groep B wordt begeleid door een vrijwilliger. Het team van ’t Klinket zal in de beginperiode de 

verschillende overblijfgroepen ondersteunen door een helpende hand te bieden. Een goede start is 

immers alles waard! 

Op de vrijdag wordt er door de Maneblussertjes géén TSO verzorgd.  

In dit geval zullen wij als school de opvang verzorgen. Aanmelden voor de TSO voor de vrijdag gaat 

via ons algemene mailadres: klinket@primas-scholengroep.nl 

De kosten voor het overblijven gaan omhoog naar €3,50 per keer. Hieronder de informatie van de 

Maneblussertjes. Op de website van school is het aanvraagformulier te vinden voor de overblijf 

i.c.m. een iDeal-code voor de betaling van de overblijfkosten. Hier vindt u ook het document 

‘verklaring medicijnen en toediening zelfzorgmiddelen’. 

De kosten voor de vrijdag worden door de school bij u geïnd. Per maand ontvangt hiervan een 

factuur. 
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Algemene informatie De Maneblussertjes 
 

De Tussenschoolse opvang: eet je ook mee?  

Tijdens de overblijf coördineren we van de Maneblussertjes de opvang van de kinderen die op 

school blijven tussen de middag. Tijdens deze professionele opvang zullen wij samen met de 

kinderen de lunch nuttigen en daarna even heerlijk ontspannen buiten, of bij slecht weer binnen 

met een spel, lezen of lekker samen kletsen bijvoorbeeld. 

Wanneer u uw kind ook wilt aanmelden voor de TSO kan dit op de volgende manier: Op de website 

van de school staat een aanvraagformulier voor de TSO. Wanneer deze ingevuld en opgestuurd is, 

ontvangt u een inloglink voor IdealNet, waar u de opvangmomenten voor de TSO kunt inplannen en 

betalen. Het beheer van IdealNet en het regelen van de administratie voor de TSO is in handen van 

Murlen Dienstverlening. 

De kosten voor de TSO zijn €3,50 euro per keer. Uit deze kosten worden ook de vrijwilligers betaald, 

zonder wie wij de overblijf niet zouden kunnen realiseren. 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. Het 

mailadres wordt beheerd door Lotte van Sorge, die namens de Maneblussertjes de TSO zal 

coördineren. 

 

Gezocht! Een vrijwilliger voor de donderdag 
 

Voor de TSO op de donderdag zijn we nog op zoek naar een vrijwilliger. Tussen 

12.00 en 13.00 uur kan de pedagogisch medewerker nog hulp gebruiken. U 

ontvangt €10,- vrijwilligersvergoeding én uw kind(eren) blijven gratis over. Heeft 

u interesse? Geef dit dan door aan Lotte van Sorge, tso@maneblussertjes.nl  

1e herinnering ouderbijdrage 
 

Ongeveer de helft van de vrijwillige ouderbijdrage is inmiddels 

binnen, hiervoor hartelijk dank! We hopen de andere helft 

spoedig te mogen ontvangen 

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,-.   
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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.   
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 4 oktober a.s. 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!   
 

Gratis schoolfruit 
 

We zijn heel blij te mogen melden dat onze school is ingeloot voor het EU schoolfruit programma. 

Van 11 november t/m 17 april krijgen de kinderen gratis drie porties groente en fruit per week op 

school. Ook zijn er lessen over fruit, groente en gezonde voeding.  

 

Met EU-Schoolfruit leren kinderen 
spelenderwijs om verschillende soorten 
fruit en groente te eten. Dat is niet alleen 
gezond, maar ook leuk! 
  
Wilt u elke week weten welke stuks fruit of groente uw kinderen ontvangen? Schrijf u dan in voor de 

nieuwsbrief voor ouders via www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief . 

Het EU-Schoolfruitprogramma is een goede start om de aanbevolen hoeveelheid groente en fruit per 

dag te halen.  

Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een initiatief van de Europese Unie, het Ministerie van 

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het Steunpunt 

Smaaklessen & EU-Schoolfruit. Het programma wordt ondersteund door het Voedingscentrum. 

De groente- en fruitverstrekkingen worden gefinancierd door de Europese Unie. Er zijn voor de 

school en de ouders géén kosten verbonden aan het programma. U kunt hierover meer lezen op 

www.euschoolfruit.nl.   

Op naar een lekker en gezond schooljaar! 

Hoe een en ander in zijn werk gaat leest u in een volgende nieuwsbrief. 
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Ouderhulplijst 
 

Op onze school hechten we veel waarde aan 
ouderbetrokkenheid. Sterker nog: zonder ouders kunnen 
sommige activiteiten helemaal niet plaats vinden!   
Voor deze activiteiten zijn er al verschillende oudergroepen. 
Denk aan: activiteitencommissie, natuurouders, oudergroep 
kledingbeurs etc… Maar we merken dat er steeds minder ouders 
beschikbaar zijn voor deze structurele activiteiten. Daarom 
willen we u vragen ook eens na te denken bij welke activiteiten 
u incidenteel betrokken zou willen zijn, want met vele handen, 
maken we licht werk!  
In de bijlage van de info (zie mail) ziet u tal van activiteiten waar 
we uw hulp bij kunnen gebruiken. Onder het schema kunt u 
aangeven bij welke nummers u wilt helpen. We zullen dan enige tijd voordat de activiteit gepland 
staat contact met u opnemen.   
Buitenom dit schema zijn er dit jaar ook weer verschillende excursies waar we nu nog geen zicht op 
hebben, maar vaak ouders nodig hebben om te rijden.  
De groepsleerkrachten zullen u voor deze uitjes benaderen via Parro (groep 5 t/m 8) of de mail.  

 
U kunt het schema invullen en vervolgens mailen naar: klinket@primas-scholengroep.nl  
Het formulier kan ook bij de leerkracht van uw zoon / dochter worden ingeleverd. 
 

Kinderboekenweek 
 

Het thema van de Kinderboekenweek is: Reis mee! Heel veel verschillende voertuigen staan in de 

boeken van de Kinderboekenweek centraal. De kinderen zijn uitgenodigd om met een bijzonder 

voertuig naar school te komen. U heeft hierover onlangs een mail ontvangen.  

Elke groep krijgt een boek cadeau om voor te lezen in de klas. We lezen al veel voor, maar in deze 

week doen we er nog een schepje bovenop.  

Workshop tekenen 
 

Hou je van tekenen? Doe je dat graag samen met anderen 

en wil je nieuwe dingen leren? Dan is tekenles iets voor 

jou! In de lessen gaan we aan de slag met vormen, 

kleuren, licht en schaduw, dieptewerking, en alles wat er 

nog meer bij komt kijken. Je hoeft niet goed te zijn in 

tekenen, plezier staat voorop en iedereen kan het leren! 

Wanneer: Vanaf de herfstvakantie. Op dinsdagmiddag van 

15:45-17:00 voor kinderen tot ca. 10 jaar, dinsdagavond 

van 18:45-20:15 vanaf 10 jaar. 
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Kosten: 3 euro per les tot 10 jaar, vanaf 10 jaar 3,50 per les 

Waar: Tramstraat 33, Koudekerke 

Info en opgeven: Christa de Ruiter, cencderuiter@hotmail.com, 06-38657821 

 

Kinderkleding- en speelgoedbeurs 
 

Op 25 en 26 oktober vindt er weer een kledingbeurs plaats. Het belooft weer een geweldige beurs te 

worden waar van alles is te beleven voor jong en voor oud. Tijdens de culifair is er allerlei lekkers te 

vinden en ’s avonds bent u meer dan welkom voor een warme hap! 

Op de volgende pagina vindt u de flyer van de beurs.  
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