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Aanmelden broertjes en zusjes!!! 

Zoals we u al eerder hebben laten weten, zitten er aan het eind van dit schooljaar 32 leer-

lingen in elke kleutergroep. Daarmee zitten de kleutergroepen vol en nemen we geen nieuwe 

leerlingen meer aan voor unit 1. 

 

Voor het schooljaar 2018-2019 zijn nog enkele plaatsjes beschikbaar. Als die plaatsjes opge-

vuld zijn zitten de kleutergroepen in juni 2019 wederom vol. Wij willen broertjes en zusjes 

graag voorrang geven, maar u zult begrijpen dat wij niet onbeperkt een plaatsje vrij kunnen 

houden. 

 

Broertjes en zusjes die vóór 01-06-2015 geboren zijn kunt u nog tot 1 maart 

2018 aanmelden voor schooljaar 2018-2019. Daarna geven wij de plaatsjes 

die nog over zijn aan andere kinderen.  
 

Een aanmeldformulier kunt u halen bij de administratie of vragen aan de thuisgroepleer-

kracht van uw kind.  

 

Kinderen die na 01-06-2015 geboren zijn kunnen vanaf hun 2e verjaardag aangemeld wor-

den.  

 

Mocht u twijfelen over of uw kind al bij ons ingeschreven staat, vraag het gerust even na bij 

Freddy of juf Nicole. 

Bijzonder uitstapje 

De kinderen van Maansteen hebben vorige week wel een heel bijzonder uitstapje gehad. Ze 

kregen een kijkje achter de schermen op Schiphol! KLM had PR-dames beschikbaar gesteld 

en CVB logistics had de spelersbus van Willem II gesponsord. Een woord van dank aan de 

familie Hooijen en hun werkgevers die dit uitstapje mogelijk hebben gemaakt.   



Ouderavond Kanjertraining 
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 Welkom op 

Klinkers 

Vigo 

Tijn 

Sam 

Lena 

HIEPERDEPIEP…… 

 

01-02 Amber, Aquamarijn 

02-02 Hawa, Tijgeroog 

04-02 Storm, Topaas 

06-02 Fleur, Flint 

06-02 Tijn, Valkenoog 

06-02 Sepp, Zilveroog 

06-02 Ayden, Robijn 

07-02 Bruce, Aquamarijn 

08-02 Anna, Robijn 

08-02 Lev, Toermalijn 

10-02 Naïm, Aquamarijn 

10-02 Nathan, Jade 

 

HOERA! 

Dinsdag 20 februari (en niet woensdag zoals in de kalender staat vermeld) organiseren we 

een ouderavond over de Kanjertraining, die wij op Klinkers gebruiken.  

 

Komt uw kind wel eens thuis met het verhaal dat het die dag  een "witte/gele/rode of 

zwarte pet" had, of dat het letterlijk op handen gedragen is door klasgenootjes?  

Was uw kind die dag aan de beurt geweest met het pettenkwadrant en zou je graag als 

ouder daar meer over willen weten?  

Wilt u thuis graag de lijn van de school doorzetten en zelf ook "kanjertaal" willen spreken?  

Dan is deze avond zeker een aanrader! 

 

Om 19.30 uur is er een inloop met koffie en 

thee. Om 20.00 uur start de avond o.l.v. Willeke Essing, 

Kanjertrainer bij Edux. Eindtijd zal ongeveer 21.15 uur 

zijn.   

 

Aanmelden kan digitaal, daar volgt op korte termijn een 

uitnodiging voor. 

Op vrijdag 9 februari vieren we Carnaval op Klinkers. Iedereen komt dan verkleed op 
school. Pistooltjes, toverstafjes e.d. blijven thuis. Ook confetti mag thuis blijven. Als er 
kinderen zijn die serpentines mee willen nemen dan kan dat.  
 
De schooltijden zijn die dag gewoon van 8.30 uur tot 12.30 uur. 
Alle kinderen nemen eigen fruit en drinken mee. 
 
Tijdens de carnavalsochtend zal een talentenshow georganiseerd worden. Elke klas zal 2 
à 3 acts verzorgen.  
 
De werkgroep Carnaval is op zoek naar ouders 
die van 10.45 uur tot 12.15 uur willen helpen 
met schminken. U kunt zich hiervoor tot maan-
dag 5 februari opgeven bij juf Imke 
(imke.vanbaast@xpectprimair.nl)  
 
Alaaf! 

Carnaval op Klinkers 

• Er nog kinderen aangemeld kunnen worden voor de cursus typetuin. Dit is vanaf      

groep 6. 

• Unit 1 op zoek is naar een ouder die een bouwpakket van een winkelrek in elkaar 

wil zetten. 

Wist u dat…... 

Bij het maken van de kalender zijn we vergeten om Goede Vrijdag als een vrije dag op te 
nemen. Bij deze willen we u laten weten dat vrijdag 30 maart 2018 een vrije dag is voor 
alle kinderen! 

Goede Vrijdag Vrij! 



 

Overblijfhulp gezocht! 
 
Unit 1 is op zoek naar ouders 
die willen helpen met over-
blijven! Op maandagen van 
12 uur tot 13 uur komen zij 
net 1 ouder te kort. Wilt u 
komen helpen maar niet elke 
week, geeft u dan aan een 
leerkracht van unit 1 door op 
welke dagen u wel zou kun-
nen. U ontvangt per gehol-
pen dag een kleine vergoe-
ding. Ook ouders van andere 
units zijn welkom om te ko-
men helpen! 
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Excursie frietfabriek maandag 15 januari 2018 10:40  

We gingen met de auto naar Agristo. En toen kregen we een presentatie over 

Agristo en heeft Rob vertelt over de geschiedenis en de toekomst van het bedrijf. 

En toen kregen we te horen dat we door de fabriek mochten rond kijken en toen 

werden we in 4 groepen verdeeld. Toen gingen we in de fabriek, we zagen hoe de 

aardappelen werden gebracht en de frietjes opgehaald werden. Toen gingen we in 

de fabriek, we zagen alle machines in werking en we zagen ook heel veel blauwe 

doosjes, die waren om de ratten te vangen met gif. We liepen verder en we zagen 

alle medewerkers hun werk doen. De machines deden heel hard hun werk en er 

waren mensen die de machines in de gaten hielden. We gingen naar het laborato-

rium en we mochten toen frietjes proeven en de frietjes waren super lekker. En we 

moesten naar buiten en daar stonk het heel erg, dat kwam omdat daar een water-

zuivering was. De mislukte frietjes voor de varkens stonken ook. En toen gingen we 

weer naar binnen, we zagen nog een paar machines. En we gingen toen naar de 

kamer waar we de presentatie hadden gehad. En toen kregen we een zak friet me 

naar huis. En toen gingen we weer naar school.  

Gemaakt door Kas en Finn van Aventurijn.  

Excursie naar de frietfabriek 

De aankomst: We kwamen aan bij de Efteling. En we parkeerden de auto heel dicht bij 

de ingang van de Efteling. We waren er al voordat de Efteling open was. De perso-

neelsdeur. We gingen bij de personeelsdeur naar binnen. En daar liepen we door de 

berging heen. We kwamen bij een kantoortje, waar we onze jas uit mochten doen. 

Toen gingen we naar binnen bij de winkel.  

De winkel: We mochten vakken vullen, achter de kassa en een functioneringsgesprek 

voeren. En we mochten een formulier invullen voor de juf. Nog even terug naar de 

kassa. We mochten achter de kassa staan en dingen uit de winkel verkopen aan de kin-

deren, die in het groepje zaten. En toen we uit de winkel waren kwamen we de vuur 

prins en de sneeuw prinses tegen.  

De octopus: De octopus is een restaurant. Je kan daar heel lekker eten halen. En er is een 

speel plek. En er is een geheimen deur en we gaan lekker niet zeggen waar!!  

De panda droom: Toen gingen we door de geheimen gang naar panda droom. De panda 

droom is een film. We mochten een stukje van de film kijken. En er waren allemaal coole 

effecten dit zijn ze: rook, wint , schudden, de banken vielen naar beneden en een meta-

len boom kwam naar beneden. 

Symbolica: En toen gingen we naar symbolica. Dat was een verassing voor de klas. Toen 

gingen we door een verboden toegang poort, Waar we uiteindelijk bij de ingang kwamen 

en we drongen eigenlijk voor. En toen gingen we in symbolica we gingen in groepjes dat 

snap je wel.  

Naar school: Toen we terug naar de auto gingen kwamen we Assepoester en Thomas 

tegen en daar maakten we een foto mee en daar na ook roodkapje en de gelaarsde kat 

en hij vertelde een verhaal dat hij hat gestolen om te delen en toen is hij in een kat geto-

verd.  

gemaakt door Jente, Pippa en Jasmijn van Aventurijn.  

Excursie naar de Efteling 



WORKSHOP GRIEZELSCHRIJVEN EN ILLUSTREREN 

16 februari 2018, van 14:00 tot 16:00 | de Kennismakerij 

Kosten: Gratis 

Schrijf én teken je eigen, griezelig spannende verhaal! Op vrijdagmiddag 16 februari ko-
men schrijfster Esther van Lieshout (De vlucht van de Grimjager) en illustratrice Marieke 
Nelissen (Verhalen uit de Heksenkeet) naar de Kennismakerij. Ze vertellen je alles over 
hun nieuwste razend spannende boek: Hex & Co. SOS Fabelwezens. 
 
Tijdens deze middag geven ze al hun schrijf- en tekengeheimen prijs!  Esther leert je al je 
zintuigen te gebruiken door het schrijven van een superspannende scene - in het donker! 
Luister dus goed om je heen en probeer maar eens goed om je heen te kijken als het licht 
uit is. Marieke laat je zien hoe je griezelige schaduwen en schimmen tot leven kunt laten 
komen in een tekenworkshop. Dus pas maar goed op tijdens het tekenen!  

Wil jij ook naar de workshop toe?  
Dan kan! De workshop is bedoeld voor kinderen van 9 tot 13 jaar en het is gratis bij te wo-
nen. Aanmelden is wel verplicht, dit kan door te mailen 
naar kennismakerij@bibliotheekmb.nl.  

rr 
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Leuke workshop voor de kids! 

Studiemiddag over 21e eeuwse vaardigheden 

Afgelopen vrijdagmiddag had team Klinkers een studiemiddag over 21e eeuwse vaardighe-
den. Wij noemen ze 'Klinkers competenties' omdat leerlingen ze al ontwikkelen op deze 
school. We hebben samen bekeken hoe we daar nog bewuster mee bezig kunnen zijn en 
hoe dit een betere plek in het portfolio kan krijgen.  
De 21e eeuwse vaardigheden hebben wij samengevat in 4 Klinkers competenties: zelfstu-
ring, denkvaardigheden, samen leren en ict.  
 
Deze studiemiddag stond 'zelfsturing' centraal, daaronder valt: 
- Ik ontwikkel me (ik neem verantwoordelijkheid voor mijn leerproces). 
- Ik werk volgens de denkcirkel (ik werk volgens een plan met haalbare doelen en stel het 
bij als dat nodig is). 
- Ik ben een kanjer (ik kan omgaan met (mijn eigen) emoties en gedrag). 
- Ik weet wie ik ben (ik heb een realistisch zelfbeeld). 
 
We gaan als team hiermee verder aan de slag. In de toekomst kunt u deze competenties 

tegenkomen in bijvoorbeeld portfoliogesprekken. We houden u op de hoogte van de 

voortgang! 

mailto:kennismakerij@bibliotheekmb.nl

