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Kernconcept Evenwicht & Kringloop 

Op dit moment zijn we volop bezig met kernconcept Evenwicht en Kringloop. Door de hele 

school nemen we ‘het weer’ als insteek. 

 

Tijdens dit kernconcept leren leerlingen verschijnselen in de natuur te verklaren aan de hand 

van de begrippen evenwicht en kringloop. In de natuur wordt gestreefd naar evenwicht, naar 

een balans. Echter is in de natuur bijna nooit sprake van evenwicht, bijna altijd is ergens een 

´te veel´ en ergens een ´te weinig´. Door de zon wordt bijvoorbeeld de lucht opgewarmd en 

ontstaat er een hoge drukgebied en een lage drukgebied. Deze verstoring van het evenwicht 

zorgt voor beweging, in dit geval voor wind. Veel kringlopen zijn te verklaren door een voort-

durend streven naar evenwicht. Zo zal de kringloop van het water uitgebreid aan bod komen.  

 

Unit 1 zal de komende weken spelen rondom het thema ‘het zwembad’. Deze week gaan zij 

op uitstapje naar zwembad Reeshof. Zij gaan daar niet heen om te zwemmen maar om inspi-

ratie op te doen voor het spel. Dus kijken hoe het bij de kassa werkt, dat je je om kunt kleden 

in een kleedhokje, je kleding in een kluisje kunt doen e.d. Alles wat zij daar te zien krijgen 

kunnen ze de weken daarna naspelen in de spelhoeken. 

 

Unit 2 heeft voor de vakantie veel aandacht besteed aan het weer en zal de komende weken 

vooral insteken op de kringloop van het water.  

 

In unit 3 hebben de kinderen voor de vakantie diverse weermeters gemaakt. Komende weken 

zullen zij een weerdagboek bij gaan houden. Als afsluiting zullen zij een tafelpresentatie ver-

zorgen over diverse weersverschijnselen. 

 

In unit 4 krijgen de kinderen de opdracht om zelf ‘klokhuis’-filmpjes te gaan maken over een 

weersverschijnsel. 

 

Tip:  

Kijk samen met uw kind naar de weersvoorspel-

ling van het jeugdjournaal of lees samen de 

weerberichten in de krant. Hoe is het weer van-

daag op de plaatsen waar jullie de afgelopen ja-

ren op vakantie zijn geweest? Is het weer daar 

hetzelfde of anders dan in Nederland en hoe 

komt dat? Hoe groot zijn de temperatuurverschil-

len? 
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HIEPERDEPIEP…… 

 

14-02 Louis, Aventurijn 

14-02 Mara, Agaat 

15-02 Guylain, Tijgeroog 

15-02 Senn, Maansteen 

15-02 Kas, Aventurijn 

16-02 Cis, Flint 

16-02 Leevi, Toermalijn 

17-02 Arthur, Robijn 

18-02 Mirko, Zilveroog 

19-02 Finn, Zonnesteen 

19-02 Eslem, Aquamarijn 

21-02 Daan, Aventurijn 

22-02 Toprak, Citrien 

25-02 Madelief, Maansteen 

27-02 Sarah, Toermalijn 

27-02 Simone, Aquamarijn 

28-02 Noor, Topaas 

28-02 Febe, Smaragd 

28-02 Job, Toermalijn 

28-02 Jip, Zilveroog 

29-02 Piet, Robijn 

29-02 Tim, Aquamarijn 

01-03 Janne, Valkenoog 

03-03 Pippa, Aventurijn 

Zoals u in de vorige Klinkerlink heeft kunnen lezen is morgen, dinsdag 20 februari 2018 een 

ouderavond over de Kanjertraining, die wij op Klinkers gebruiken.  

 

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, daarvoor heeft u op 30 januari 2018 een mailtje ontvangen. Mocht u 

dit ontgaan zijn dan kunt u zich alsnog via de mail aanmelden bij Freddy.  

Freddy.gerritsen@xpectprimair.nl 

Op vrijdag 9 februari 2018 ging het dak er weer 

af! Iedereen kwam prachtig verkleed op school. 

Het eerste gedeelte van de ochtend bestond uit 

een modeshow, waarbij we ieders outfit be-

wonderd hebben, het voorstellen van de Raad 

van Elf en een talentenshow, waarbij diverse 

kinderen hun talenten hebben laten zien.  

De tweede helft van de ochtend mochten de 

kinderen zich vrij bewegen door unit 1 en 2. In 

alle lokalen was een activiteit te doen, in de 

gymzaal kon gehost worden en in de grote hal 

was wat lekkers te verkrijgen.  

 

Dit alles werd mogelijk gemaakt door een en-

thousiaste club ouders van de OR, klassenou-

ders en hulpouders. Allemaal bedankt voor jul-

lie inzet en gezelligheid.  

Carnaval 

Ouderavond 

Goede vrijdag, 30 maart 2018, is een vrije dag! 



 

Welkom op 

Klinkers: 

 

Imane 

Layla 

Famke 

Lieve 

Zoë  

Lard 

• Tijdens het opruimen na het carnavalsfeest in unit 1 alle puzzels uit de kast vielen….

….. En er gelukkig voldoende Wally’s waren om alle puzzels weer in elkaar te zetten. 

• De rekenhuiskamer in unit 1, 2 en 3 weer van start gaat.  

Wist u dat….? 
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Broertjes en zusjes die vóór 01-06-2015 geboren zijn, kunt u nog tot 1 maart 2018 aanmel-

den voor schooljaar 2018-2019. Daarna kunnen wij geen plaatsjes meer garanderen en 

vullen wij de plaatsjes op met kinderen die nog geen broertje of zusje op onze school heb-

ben. 

Laatste reminder 

Les van een echte professor! 

Ben jij leergierig? Ben je nieuwsgierig naar hoe de wereld in elkaar zit en waarom sommige 

dingen zijn zoals ze zijn? Wil je weten hoe het er in het hoger onderwijs aan toe gaat? Dan 

is de Kinderuniversiteit iets voor jou! Je bent even een student en je krijgt les zoals 'echte' 

studenten. 

 

Voor kinderen van groep 6,7 en 8 

Elk schooljaar geven inspirerende pro-

fessoren van Tilburg University les aan 

kinderen uit groep 6, 7 en 8 van de ba-

sisschool. Het zijn interessante en leuke 

colleges die jaarlijks door honderden 

kinderen gevolgd worden. Deze gratis 

colleges op de woensdagmiddag laten je 

kennis maken met wetenschap. Na elk 

college is er nog tijd om vragen te stel-

len. 

 

Ouders en begeleiders 

Natuurlijk mogen ouders of begeleiders 

meekomen. Zij krijgen een aparte plek in 

de aula van Tilburg University. 

 

Het eerste college is op woensdag 21 februari 2018. Voor meer informatie, kijk op             

https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/wetenschap-voor-scholieren/

kinderuniversiteit/  

Kinderuniversiteit 


