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Belangrijke data: 

5 december    -  Sinterklaasfeest 

9 december   - MR-vergadering 

19 december   - ’s middags vrij  

19 december   - Lichtjestocht 

20 december   - ’s middags vrij 

23 december t/m 3 januari  - Kerstvakantie 
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Inspectiebezoek 

Op donderdag 21 november heeft de inspectie een bezoek gebracht aan het bestuur van 

Primas-scholengroep. Tijdens dit bezoek is gekeken naar met name de kwaliteitszorg en het financieel 

beheer op bestuursniveau. De inspectie onderzoekt vervolgens of de verantwoording van het bestuur 

overeenkomt met de werkelijkheid. Een dergelijk onderzoek wordt een verificatieonderzoek 

genoemd. N.a.v. dit bezoek zijn er verschillende scholen aangewezen die een dergelijk onderzoek 

krijgen. Aangezien de inspectie bij ons al langere tijd niet is geweest, vinden wij het ook 

vanzelfsprekend dat wij als school aan de beurt zijn. Op dinsdag 10 december heten wij de inspectie 

dan ook meer dan welkom! 

Sinterklaas 

Op 5 december is het natuurlijk weer groot feest op ’t Klinket, Sinterklaas komt met heel veel pieten! 
Vanaf 8.15 uur zal er muziek klinken op het voorplein. Kinderen uit de groepen 5 t/m 8 mogen hun 
surprises in de klas brengen. 
Het boek van Sinterklaas staat weer vol met mooie verhalen. Deze komt de Sint graag vertellen in de 
groepen 1 t/m 4. In de groepen 5/6 t/m 8 zullen prachtige surprises komen te staan. We verwachten 
de Sint om half negen op het voorplein. Welkom!  
Informatie over het zetten van de schoen op school ontvangen de ouders van de groepen 1 t/m 4 in 
een aparte mail. 
 

Schoolfruit 

De start van het schoolfruit is niet soepel 

verlopen. Er is veel overleg geweest met de 

groothandel en de leverancier. Het kost veel 

tijd en energie, maar als iedereen dan toch 

lekker aan het fruit zit, dan is dat toch ook weer 

genieten!  

We zijn ontzettend blij met de groep ouders die ons dagelijks helpt met hapklaar maken van het fruit. 

We kijken de decembermaand nog even aan. Als het aanleveren van het fruit op de maandag een 

probleem blijft, dan zullen we na de kerstvakantie de fruitdagen verschuiven naar de 

woensdag, donderdag en vrijdag. Vooralsnog houden we het zoals het nu is. Vrijwilligers 

zijn nog altijd meer dan welkom! Wilt u dan contact opnemen met meester Martien? 

Renovatie achterplein 

Op 11 december gaat de schop in het achterplein! In samenwerking met MSJ Tuinadvies en 

hoveniersbedrijf Passie-Flora (Michel Paauwe) is er een prachtig plan ontwikkeld. Zie de volgende 

bladzijde. 

Afgelopen week hebben we het beplantingsplan ontvangen. Er worden enorm veel nieuwe planten, 

struiken en bodembedekkers aangebracht.  

Wij hebben dringend uw hulp nodig! Dit mogen ouders zijn, maar ook opa’s, oma’s en 

belangstellenden! Met elkaar kunnen we veel werk verzetten en hopelijk kosten besparen in de 

uitvoering, zodat we uiteindelijk nog meer kunnen besteden.  

 

 



 

 

Op vrijdag 6 en zaterdag 7 december is het de bedoeling dat het oude groen én de borders (paaltjes) 

worden verwijderd. Het groen wordt net boven de grond afgezaagd en kunnen we transporteren naar 

Passie-Flora. 

We zoeken voor deze twee dagen: spierballen, karren voor het groenafval en 

zaagmateriaal 

Kunt u op een van deze dagen (of een dagdeel) helpen? Wilt u dan contact opnemen 

met meester Martien? klinket@primas-scholengroep.nl 

Op woensdag 11 december zullen de werkzaamheden starten. De werkzaamheden 

zullen ongeveer anderhalve week in beslag nemen en worden gecoördineerd door 

Michel Paauwe! Wie zou er in deze periode een dag of een dagdeel kunnen helpen?  

Het zou in kosten veel schelen! Neem ook in dit geval contact op met meester Martien. 

klinket@primas-scholengroep.nl  

 

Volkskerstzang 

 

Op 15 december nodigen wij u van harte 

uit voor de Volkskerstzang! Maar liefst 30 

kinderen zingen in ons kinderkoor. Zij 

worden muzikaal ondersteund door 

Harmonie Voorwaarts.  

 

De Volkskerstzang is een mooi en fijn 

samenzijn in De Couburg. Komt u ook? 

Welkom! 
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Lichtjestocht 

 

Op donderdagmiddag 19 december zijn de kinderen 

van alle groepen vrij. We verwachten de kinderen nl.  

’s avonds voor de Lichtjestocht door het dorp. 

In de avond van 19 december vieren we op school het 

Kerstfeest. Dit jaar zullen we samen met de kinderen 

een lichtjestocht door het dorp lopen. Tijdens de 

lichtjestocht worden verschillende scenes van het 

Kerstverhaal gespeeld. We beginnen onze route op 

school en we eindigen bij de Kerststal op het terrein 

van Passie Flora. U bent van harte welkom om daar 

samen met de kinderen nog wat te drinken. De tijden waarop elke groep aanwezig moet zijn op 

school en weer terug is bij Passie Flora, kunt u lezen in de informatiebrief (zie bijlage). We kijken uit 

naar een mooie lichtjestocht met elkaar! 

Nieuw lid MR 

 

Aan het begin van het schooljaar hebben we MR-verkiezingen gehouden omdat er vanuit de 

oudergeleding plek was voor een nieuw lid. Uiteindelijk zijn de meeste stemmen gevallen op Elmy 

Osté-Leendertse en zij is dan ook toegetreden tot onze MR. Inmiddels hebben we al een eerste 

vergadering achter de rug en staat de volgende alweer voor de deur. Voor wie Elmy niet kent, 

hieronder stelt zij zich aan u voor: 

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


