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Lentekriebels 

Op de kalender staat dat we kernconcept 4 op vrijdag 23 maart afsluiten. Wij kiezen er voor 

om een week eerder kernconcept Evenwicht en Kringloop af te sluiten. Hierdoor hebben wij 

de week daarna ruimte om aandacht te besteden aan het project ‘Lentekriebels’. 

 

Twee jaar geleden hebben we daar een start mee gemaakt en besloten dat we dit jaarlijks 

terug willen laten komen. De Lentekriebels is een methode van de GGD met lessen over 

weerbaarheid, relaties en seksualiteit.  

 

Op onderstaande website kunt u meer informatie vinden over deze lessen. 

 

https://www.seksuelevorming.nl/onderwijssoort/basisonderwijs/week-van-de-lentekriebels/

informatie-voor-ouders     

 

Woensdag 7 maart  

Studiemiddag 

12.30 uur is de school uit 

Kernconcept Evenwicht en Kringloop 

Kernconcept Evenwicht en Kringloop is op dit moment in volle gang. In unit 1 zijn de kinderen 

volop aan het spelen in het zwembad op de gang. In de thuisgroep kunnen zij aan de kassa 

een kaartje kopen, ze kunnen badkleding kopen in het winkeltje en zich omkleden in een 

kleedhokje. Daarna kunnen ze hun kleding in het kluisje doen en plonzen ze in het water. Na 

een spelimpuls door de leerkrachten werden er zelfs enkele lessen babyzwemmen gegeven 

door de badmeesters. 

 

In unit 2 wordt geoefende met het presenteren van de waterkringloop. Vandaag hebben de 

kinderen daar een uitnodiging voor 

geschreven.  

 

In unit 3 wordt door de kinderen een 

weerdagboek bijgehouden. 

 

In unit 4 zijn de kinderen bezig met 

de voorbereidingen voor hun filmpje 

over een weersverschijnsel. In de 

week van 16 maart zullen we dit 

kernconcept afsluiten.  



Goede Vrijdag, 30 maart 2018 alle leerlingen vrij. 

rr 
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Vandaag (maandag 5 maart) gaan alle portfoliomappen mee naar huis. Achter het laat-

ste tabblad zit de uitslag van CITO. Wij vinden het belangrijk dat jullie weten waar de 

kinderen op school mee bezig zijn. In de week dat de map thuis is, kunt u samen met uw 

zoon/dochter door de map bladeren en praten over de werkjes! 

 

Op vrijdag 9 maart moet de map weer op school zijn. De volgende ronde portfolioge-

sprekken tussen leerling en leerkracht komt er namelijk weer aan. De portfoliogesprek-

ken van groep 3 t/m 7 tussen ouders en leerling zijn deze ronde geclusterd. U wordt hier 

door de leerkracht van op de hoogte gebracht. Groep 2 heeft individuele portfolioge-

sprekken. Groep 8 heeft de adviesgesprekken al gehad. 

 

In de week van 12 maart staan de optionele oudergesprekken gepland. U ontvangt een 

uitnodiging van de leerkracht wanneer hij/zij een gesprek met u wil plannen. Mocht het 

zijn dat u niet bent uitgenodigd door de leerkracht, maar toch graag een gesprek wilt, 

dan kunt u dit bij de leerkracht aangeven. Per groep/unit kunnen de dagen waarop de 

gesprekken plaatsvinden anders zijn. 

Portfoliomappen en oudergesprekken 

05-03 Sem, Agaat 

06-03 Jelle, Aquamarijn 

07-03 Sara, Flint 

07-03 Floor, Maansteen 

07-03 Savan, Zonnesteen 

08-03 Adam, Aquamarijn 

08-03 Drago, Robijn 

08-03 Stan, Saffier 

09-03 Dinant, Smaragd 

10-03 Eva, Topaas 

10-03 Jesper, Maansteen 

11-03 Teun, Aventurijn 

13-03 Vera, Citrien 

15-03 Eva, Zonnesteen 

17-03, Imran, Agaat 

18-03 Jules, Toermalijn 

 

We krijgen regelmatig aanvragen van oud 

leerlingen of ze een korte periode een 

snuffelstage mogen lopen op school. We vin-

den het erg leuk dat deze leerlingen ons weer 

opzoeken om te zien wat voor een sterke 

mensen het aan het worden zijn.  

 

Daan uit Saffier wil niet wachten tot hij oud-

leerling is. Hij hielp afgelopen week meneer 

Pim tijdens de naschoolse sport van unit 2. 

Komende 2 weken zal Daan ook meehelpen 

tijdens het sporten. Wat heerlijk als kinderen 

zo betrokken zijn en zich vrij voelen om der-

gelijke initiatieven te nemen. 

Stage 

In de meivakantie zijn er weer sporttoernooien waar de kinderen aan mee kunnen doen. 

Het veldvoetbaltoernooi is op maandag 30 april en dinsdag 1 mei. Het zwemtoernooi is op 

zondag 6 mei. Tot en met vrijdag 9 maart kunnen leerlingen zich hiervoor nog inschrijven 

bij meneer Pim.   

 

Sporttoernooien 



Op woensdag 14 maart zal onze jaarlijkse open dag zijn. Deze open dag is bedoeld voor 

nieuwe ouders die zich aan het oriënteren zijn op een school voor hun kind. Wij hebben 

bewust weinig reclame gemaakt voor deze open dag omdat de kleutergroepen voor vol-

gend schooljaar al bijna vol zitten. Tijdens de open dag zullen enkele leerlingen van unit 4 

de nieuwe ouders een rondleiding geven door de school.  
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De vorige stakingsdagen hebben al een gedeelte van het gewenste geld opgeleverd voor 

het onderwijs. Er is extra geld beschikbaar gemaakt door de overheid om de werkdruk 

van leraren te verlagen. Echter zijn de salarissen van leerkrachten in het basisonderwijs 

nog steeds veel lager dan van leerkrachten in het voortgezet onderwijs. Daarom zullen 

leerkrachten van het basisonderwijs in Brabant op vrijdag 13 april 2018 opnieuw gaan 

staken. De inhoud van de staking is nog niet bekend. Maar houdt u er voor de zekerheid 

rekening mee dat de school de hele dag dicht zal zijn voor leerlingen.  

Geplande stakingsdag 

 

Volle kleutergroepen 

Open dag 

Deze maand bereiken we het punt dat er in elke groep van unit 1 30 leerlingen zullen 

zitten. Vanaf nu tot het eind van het schooljaar zullen er nog 2 kinderen per groep instro-

men en zit het echt vol. Om alle kleuters nog steeds aandacht te kunnen geven hebben 

we vanaf volgende week een ondersteuner geregeld. Meggie Kivits zal vanaf volgende 

week enkele dagen per week aanwezig zijn om te ondersteunen. Hoe dat precies invulling 

gaat krijgen zullen de leerkrachten van unit 1 samen met Meggie bespreken. In Toerma-

lijn gaat Yasmin starten met haar afstudeerstage. Hierdoor kan ook juffrouw Kim van Oor-

schot bijdragen aan de ondersteuning binnen unit 1. 

Mocht de naam Meggie Kivits u bekend voorkomen dan klopt dat. Meggie heeft vorig 

schooljaar in unit 3 gewerkt. In juli 2017 hebben wij van Meggie afscheid genomen omdat 

zij met een camper op reis ging. Ze had toen nog geen idee hoe lang de reis zou gaan du-

ren. Meggie is inmiddels terug van haar reis en gelukkig hebben we elkaar weer snel ge-

vonden.   

Studiedag 

Misschien vraagt u zich af wat er op een studiedag op Klinkers gebeurt. Afgelopen studie-
dag heeft het team zich gebogen over verschillende onderwerpen, zoals: 
 
- het jaarplan en de bijbehorende begroting 
- de ontwikkelingen van onze onderzoekskringen over taal en handelingsgericht werken 
- een door de rekenwerkgroep uitgewerkte leerlijn 'meten, tijd en geld'  
- het nieuwe sociaal veiligheidsbeleid 
- de schoolanalyse van de cito-scores 
- en nog veel meer 
 

Als de kinderen vrij hebben wordt er dus ondertussen gewerkt aan de kwaliteit van ons 

onderwijs. De volgende studiemiddag is deze woensdag al weer. Dan ontwerpen we het 

onderwijs voor de volgende kernconcept-periode. Dit keer maken we 

het onderwijsprogramma voor kc Energie. 


