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Belangrijke data: 

 

3 maart  -  10-minuten gesprekken 

11 maart  - Schoolkerkdienst 

16 t/m 20 maart - Studiereis meester Martien 

18 maart  -  Workshop Mad Science 

25 maart  - Excursie Etty Hillesum (groep 8) 

25 maart  - Workshop Mad Science (indien er genoeg animo is) 

30 maart  - MR-vergadering 

1 april   - Schoolvoetbal jongens (groep 5 t/m 8) 

8 april    - Schoolvoetbal meisjes (groep 5 t/m 8)  
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Parro en privacy 

 

In de vorige nieuwsbrief hebben we u gevraagd uw privacy-voorkeuren door te geven. Veel 

ouders hebben dit gedaan, maar ook veel nog niet. Daarom nogmaals dit verzoek! Voor ons 

als school heel gemakkelijk om alles overzichtelijk op één plek geregistreerd te hebben. Ieder 

schooljaar hebben wij toestemming nodig om beeldmateriaal van uw zoon/dochter te 

mogen gebruiken. Aan u de vraag om via Parro uw voorkeuren door te geven.  

Dit gaat als volgt:  

• Ga naar het vierde tabblad 'Instellingen' (de drie stipjes). 

• Scroll naar het kopje 'Privacy-voorkeuren'. 

• Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes achter 
uw zoon/dochter. 

 

Op deze manier kunt u met een paar kliks doorgeven waar u wel en 

juist geen toestemming voor geeft. Ook gedurende het schooljaar 

kunt u inzien wat u aan het begin hebt doorgeven.   
 

Jaarconcert Harmonie Voorwaarts 

 

Op 14 maart aanstaande vindt het jaarconcert van Harmonie Voorwaarts plaats. 

Kinderen uit de bovenbouw van zowel De Sprong als ’t Klinket zullen hieraan deelnemen. 

In de week van 2 maart worden kinderen gevraagd om deel te nemen aan het kinderkoor.  

Het koor zal twee liederen zingen. Hoe bijzonder is het dat Sanne Pronk met het koor zal 

meezingen. Sanne kennen we van Holland’s got talent, ze greep in de finale net naast de 

winst.  

 

 

  



Nieuws uit groep 5 

 

We hebben een project “Heel Veere speelt”. 

Wij kunnen kiezen uit: trompet, drumpad en klarinet. 

En de instrumenten moeten elke dinsdag mee naar school, 

want we mogen het instrument namelijk mee naar huis nemen 

om te oefenen. 

Na tien weken gaan we met Harmonie Voorwaarts optreden in 

de Couburg. Ieders instrument moet goed verzorgd worden. 

                                                      Het is een leuk project! 

        

  Van Tara V. en Jonathan 

Afsluiting Heel Veere Speelt 

 

Groep 5 zal het project Heel Veere Speelt afsluiten met een gezamenlijk optreden met 

Harmonie Voorwaarts. Hiervoor worden de ouders én andere belangstellenden uitgenodigd. 

I.v.m. Goede Vrijdag is de uitvoering verplaatst naar vrijdag 3 april. De ouders van de 

kinderen uit groep 5 ontvangen hiervoor een uitnodiging.  

 

Andere schooltijden 

 

In januari 2020 heeft u een mail ontvangen over 

een ingelaste studiedag op 19 februari jl.  

U werd via deze mail op de hoogte gesteld van het 

feit dat wij voor een groot probleem staan wat 

betreft de tussen de middagopvang. Dit probleem 

is ook ingebracht in de MR-vergadering van 9 

december jl. 

 

Wij krijgen als school de tussen de middagopvang 

niet goed meer georganiseerd. Niet met een externe organisatie en niet met vrijwilligers. 

De school groeit en er is beperkt personeel beschikbaar. Een school is wel verplicht deze 

opvang aan te bieden. 

Een en ander betekent dat wij in het nieuwe schooljaar over zullen moeten gaan op een 
ander rooster. 
Er zijn voorstanders, er zijn tegenstanders. Maar zoals het nu gaat kunnen we het 
niet langer volhouden.  

Tijdens de studiedag is er heel intensief met het team én het bestuur gesproken. Met elkaar 
zijn we het er over eens dat een ander schooltijdenmodel ingevoerd moet worden om het 
ontstane probleem het hoofd te bieden. Dit met ingang van het nieuwe schooljaar. 



Na afloop van de studiedag heeft elk teamlid zijn of haar stem mogen uitbrengen. Dit heeft 
geresulteerd in een duidelijke meerderheid voor een nieuw schooltijdenmodel. 
In maart zal deze keuze worden ingebracht tijdens de MR-vergadering. Na goedkeuring van 
de MR wordt u spoedig op de hoogte gebracht.  

Inspectiebezoek 

 

In december 2019 hebben wij een verificatieonderzoek van de Inspectie gehad. We mogen 

trots zijn op het resultaat! Het rapport is inmiddels beschikbaar. Hieronder de bevindingen: 

 

Het leeraanbod van 't Klinket waarderen wij als goed. Behalve het reguliere aanbod heeft de 

school een rijk aanbod op het gebied van cultuur in brede zin. 't Klinket biedt haar leerlingen 

een opvallend hoogwaardig aanbod op het gebied van onder meer beeldende kunsten en 

dans. De fysieke leeromgeving is hierbij aantrekkelijk vormgegeven. 

Deze standaard beoordelen we als voldoende. De school heeft een stelsel van kwaliteitszorg, 

waardoor er zicht is op de kwaliteit van het onderwijs en acties worden ondernomen om het 

verder te verbeteren. Die acties worden ook naar behoren geborgd. De school kan aantonen 

dat zij aandacht heeft voor alle kwaliteitsgebieden, maar de kwaliteitszorg heeft een kort 

cyclisch perspectief. Het lange-termijn perspectief ontbreekt, waardoor er minder zicht is of 

alle gebieden regelmatig aan de orde komen. De kwaliteitscultuur is voldoende. De structuur 

van de organisatie is transparant en integer. Directie en team werken als eenheid om de 

onderwijskwaliteit op 't Klinket nog verder te verbeteren. De bekwaamheid van het 

personeel wordt in voldoende mate op peil gehouden en versterkt. Bij de overige wettelijke 

vereisten die in het onderzoek zijn meegenomen, hebben we geen tekortkomingen 

aangetroffen. 

 

Ziekte personeel 

 

Enkele weken geleden is juf Marit heel ongelukkig ten val gekomen. Hierbij heeft ze haar 

rechter bovenarm gebroken. Ze heeft veel pijn. Ze zal voor onbepaalde tijd haar 

werkzaamheden moeten neerleggen. We wensen haar een spoedig herstel toe!  

Op dit moment neemt juf Esther het merendeel van haar taken over. 



Inmiddels heeft juf Carolien enkele chemokuren achter de rug. Uiteraard valt dit haar zwaar. 

Het is voor Carolien fijn om te merken dat we meeleven. We hebben regelmatig contact met 

haar en brengen haar bezoekjes. Binnenkort krijgt zij een andere kuur die wekelijks 

plaatsvindt. We hopen voor haar en haar gezin dat deze kuur aanslaat. 

 

Schoolvoetbal 

 

Op woensdag 1 april en woensdag 8 april wordt in Westkapelle op sportpark ‘De Prelaat’ het 
jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi voor de dorpen op Walcheren gehouden. Zonder uw hulp 
kunnen we deze activiteit niet organiseren. Gelukkig hebben we 
al een aantal aanmeldingen binnen, maar helaas nog lang niet 
voldoende... We zijn nog op zoek naar veel rijders en 
begeleiders!  

Het is de bedoeling dat de kinderen om ± 12.15 uur met de auto naar Westkapelle worden 
gebracht en daar om ± 17.00 uur worden opgehaald. Wij willen u vriendelijk vragen of u uw 
medewerking hieraan wilt verlenen. Ook zijn er ouders nodig die een team willen 
begeleiden. 

Via deze link kunt u uw keuze kenbaar maken en vermelden hoeveel kinderen u wilt brengen 
en/of ophalen. Ook kunt u aangeven of u een team wilt begeleiden. 

Achterplein 

 

Er moeten nog een paar kleine werkzaamheden worden uitgevoerd (o.a. de aanplant van 

heel veel planten, een waterpomp met goot en aanvullen van houtsnippers), maar het 

grootste gedeelte is af. We zijn trots op ons vernieuwde achterplein incl. buitenleslokaal! 

Hoveniersbedrijf Passie-Flora heeft er iets geweldigs van gemaakt! In de vakantie is het 

duikelrek dat eerst op het achterplein stond verplaatst naar het voorplein. Naast de 

bandenschommel en de pannakooi is dit een mooie aanvulling. Uiteraard zullen we het 

vernieuwde achterplein binnenkort feestelijk openen in het bijzijn van de vele sponsoren én 

de vrijwilligers. Eerst maar eens wachten op wat beter weer… We houden u op de hoogte. 

 

Schoolkerkdienst 

 

Op woensdag 11 maart zullen we met alle groepen deelnemen aan de schoolkerkdienst.  

De kinderen uit de hoogste groepen zullen de jongste kinderen helpen en begeleiden, jong 

en oud door elkaar! 

De dienst start om 09.00 uur en is voor een ieder die belangstelling heeft toegankelijk. 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=F8TCOrY5XU2hRy2VP1d1TNwrZkal4hZArtA64RaWoANURVo1Rks2VERWMkxPQlpNTllIRTRHQTdZVS4u


Net als voorgaande jaren steunen we de Voedselbank. De voedselbank helpt de armste 

mensen door ze (tijdelijk) te voorzien van voedselpakketten. De actie heet dan ook: “Oog 

voor voedsel, hart voor mensen”.  

Op dinsdag 3 maart ontvangen alle kinderen een brief waarop producten staan die de 

Voedselbank goed kan gebruiken. U kunt hieruit een keuze maken en in de kratten op school 

inleveren.  

 

 

 

Kinderkunstweek 

 

Het thema van de KinderKunstWeek is Binnenstebuiten. 

Tijdens deze week staat beeldende kunst centraal. Op school, maar ook bij kunst- en 

cultuuraanbieders in de buurt. Door een bezoek te brengen aan een galerie, kunstenaar, 

atelier, museum, boekhandel of bibliotheek ontdekken kinderen dat kijken naar kunst leuk 

is! 

Hier vind je alle activiteiten die tijdens de Kinderkunstweek in een galerie, atelier, museum, 

bibliotheek, boekhandel of andere locatie georganiseerd worden. Doe je in je vrije tijd mee 

aan een activiteit? Neem dan Kinderkunstkaart mee en ontvang na afloop van je bezoek ook 

nog een verrassing! De kinderen ontvangen binnenkort deze Kinderkunstkaart. 

 

Een bericht van VCK 

 

Vrijdagavond 27 maart, 19.30 uur kan je weer komen sjoelen bij VCK. 
Deelname is gratis en iedereen mag mee doen. 
Wil je meedoen of alleen maar komen kijken naar de sjoelwedstrijden,  
kijk dan op onderstaande link: 
https://www.vck-koudekerke.nl/vereniging/sjoelen 

https://kinderkunstweek.nl/thema/activiteiten/
https://www.vck-koudekerke.nl/vereniging/sjoelen

