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2018 

Via deze weg willen wij jullie allemaal een fijn 2018 wensen! Een jaar waarin we ons allemaal 

weer in zullen zetten voor de ontwikkeling van alle Klinkerskinderen. Op naar weer een fijn 

jaar samenwerken! 

 

Kerstmusical 

De kinderen van unit 3 hebben een aantal weken 

voorafgaand aan Kerst hard geoefend voor een 

kerstmusical. Deze musical hebben zij tijdens de 

laatste week van het jaar laten zien aan de kinderen 

van unit 1 en 2 en aan hun eigen ouders.  

Dinsdag 20 februari : Themaouderavond Kanjertraining 

Afsluiting Kernconcept Binding 

Deze week sluiten we in elke unit kernconcept binding af.  

 

In unit 1 heeft de afgelopen 2 weken het thema winter centraal gestaan. Het kernconcept 

wordt gezamenlijk afgesloten met een voorstelling van Kikker in de kou door de leerkrachten 

van unit 1.  

Unit 2 zal op vrijdag 19 januari met elkaar het kernconcept afsluiten. De kinderen krijgen de 

opdracht om voor de gymles een gedeelte voor te bereiden waarin ze een wintersportbe-

roep kunnen oefenen. Hierbij kunt u denken aan curling, ijshockey, skiën, snowboarden en 

schaatsen. 

De kinderen van unit 3 zijn het hele kernconcept druk bezig geweest om informatie over een 

zelf gekozen beroep te verzamelen. Deze informatie wordt uitgewerkt en verzameld in een 

beroepengids. Op deze manier delen de kinderen de informatie met elkaar. Als afsluiting 

zullen zij een verhaal schrijven over een dag waarin zij zelf aan het werk zijn in het beroep 

wat zij gekozen hebben. 

Unit 4 organiseert een bananenmarkt. Nadere informatie krijgt u nog van unit 4. 

 

Vanaf 23 januari start het KC Evenwicht & Kringloop 
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 Welkom op 

Klinkers 
 

Vince 

Max 

Dide 

Lou 
 

HIEPERDEPIEP…… 

 

17-01 Sam, Aventurijn 

18-01 Naz, Flint 

18-01 Oscar, Topaas 

19-01 Suus, Robijn 

20-01 Elize, Robijn 

22-01 Rida, Robijn 

23-01 Jente, Aventurijn 

26-01 Jesse, Aventurijn 

26-01 Rens, Flint 

26-01 Sjoerd, Agaat 

27-01 Aimeé, Toermalijn 

 

HOERA! 

De MR heeft op 7 december haar vijfde vergadering gehouden.  
 
De MR is op zoek naar een manier om de achterban te benaderen, er is gesproken over 
verschillende wijzen om tegemoet te komen aan de behoefte die bij de achterban leeft.  
 
Ook is het jaarverslag van de MR besproken. Het jaarverslag van de MR komt één dezer 
dagen uw kant op.  
 
De MR is zichtbaar aanwezig op de thema-ouderavond van 20 februari. Zo krijgt u een 
beeld welke personen de leerkrachtgeleding vertegenwoordigen en welke personen de 
oudergeleding binnen de MR vertegenwoordigen.  
 
De volgende MR vergadering is op 8 februari. 

Vanuit de MR 

• Kinderen in unit 1 langlaufen door de gang.  

• De ouders van de OR álle kerstversiering opgeruimd hebben. 

• Unit 1 op zoek is naar een ouder die 2 kastjes in elkaar wil zetten.  

• Het hele team geïnspireerd is door juf Kim van der Meeren en juf Emma over een 

groeiende mindset.  

• De voorbereidingen voor Carnaval al weer in volle gang zijn. 

• Wij afgelopen vrijdag afscheid hebben genomen van schoonmaakster Jannie. 

Wist u dat…... 

Regelmatig krijgen wij van het voortgezet onderwijs te horen dat ze merken dat de kin-
deren die op Klinkers gezeten hebben zich duidelijk onderscheiden van kinderen die van 
andere basisscholen komen. 
 
Klinkerskinderen onderscheiden zich o.a. door de manier waarop zij kunnen presenteren, 
hun werk kunnen plannen, kunnen samenwerken met andere kinderen, kunnen communi-
ceren, kunnen nadenken over hun eigen ontwikkeling en daarover in gesprek kunnen gaan.  
 
Wij vinden het erg leuk om te horen, dat waar wij voor staan ook zichtbaar is in de ontwik-
keling van de kinderen. Dat heeft ons aangezet om nog scherper te gaan kijken hoe wij de-
ze vaardigheden kunnen borgen en nog meer kunnen versterken. 
 
Om dat te kunnen doen hebben wij 
mensen van SLO (het nationaal ex-
pertisecentrum leerplanontwikke-
ling) gevraagd om samen met ons de 
Klinkerscompetenties in kaart te 
brengen en te bekijken wat dat dan van elke unit vraagt.  
 
Tijdens onze volgende studiemiddag zullen wij daar verder mee aan de slag gaan.  U wordt 
op de hoogte gehouden van de vorderingen 

Schoolontwikkeling 



Tijdens een kernconcept over beroepen. Hoe gaaf is het dan als je op de basisschool zit en 

voor jezelf een stage regelt bij een beroep naar keuze! Dat deden Myrte, Silke, Nova en 

Floor.  
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Stage 

Meeloopdag Mode-ontwerper 
 
Wij hebben afgelopen donderdag meegelopen met een mode-ontwerper  We 
hebben het zelf geregeld want dat mocht van juffrouw Marie-Jose. We heb-
ben ook verlof gevraagd aan juf Jantiena en dat kregen we. We waren er best 
vroeg (half 9) we gingen naar binnen en het was SUPER mooi en 
de kleding was met de hand gemaakt ECHT HEEL KNAP.  
 
We mochten ontwerpen wat we een mooie jurk vonden en dat was best 
moeilijk. We hadden onze barbiepop meegenomen om de jurk op te maken. 
Ook hebben we een tas ontworpen en gemaakt. We hebben heel veel geleerd 
over het beroep mode-ontwerper.  
 
Groetjes Floor en Nova 
 
 
Meeloopdag Dierenarts 
 
Wij hebben afgelopen woensdag bij een dierenarts meegelopen We vonden 
het heel leuk. We hebben eerst naar een website gezocht en toen 
het telefoonnummer gebeld, daarna hebben we een afspraak gemaakt.  
 
We hebben veel geleerd we mochten meteen een dier helpen en dat was 
grappig want Simba, dat was de eerste hond en die moest een inenting en dat 
was grappig want het begon hellemaal te kriebelen. We mochten ook naar 
het hartje luisteren en naar de longen. Na een paar minuutjes kwam er weer 
een andere hond en die heette Guus. Ook die kreeg een inenting. En de ande-
re hond was niet zo grappig want die was ziek en had hart suizen en die heette 
Spike. Het was een hele leuk en leerzame dag!  
 
Groetjes van Myrthe en Silke  

Voetbaltoernooi 

We zijn het nieuwe jaar weer goed begonnen!  

 

Tijdens de kerstvakantie vond het zaalvoetbaltoernooi plaats. Er hadden zich zó veel kinderen 

opgegeven voor dit toernooi dat we 8 teams van Klinkers konden samenstellen. Maar liefst 6 

teams zijn 1e in hun poule geworden. 2 teams uit unit 4 hebben zich ook geplaatst voor het 

Cruyff toernooi!  

 

Maar het allerbelangrijkste is dat iedereen weer leuk gespeeld heeft en Klinkers zich van een 

sportieve kant heeft laten zien!  

 

Wij zijn trots op deze toppers. Wij bedanken de ouders die zich tijdens dit toernooi ingezet 

hebben om een team te coachen.   
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Jumbo spaarpunten 

Het bedrag van 545 euro dat de Jumbo spaarpunten hebben opgeleverd, is besteed 
aan nieuw speelmateriaal. We hebben heel wat basketballen, loloballen, frisbees en 
crazy forts kunnen aanschaffen.  
 
Nogmaals dank aan alle spaarders! 


