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Kernconcepten 

De afgelopen 5 weken heeft kernconcept Materie centraal gestaan. Er is van alles 

gekookt, onderzocht en geproefd in de school. In unit 1 en 2 is vooral gewerkt rond-

om eten in een restaurant. In unit 3 hebben ze gewerkt rondom het veranderen van 

stoffen wanneer je bijvoorbeeld de temperatuur verandert. In unit 4 heeft het men-

gen en ontleden van stoffen centraal gestaan.  

 

 De Tijgeroogjes in het kader van het thema restaurant deze week een pizza op 

school hebben laten bezorgen. 

 We op tv komen omdat Febe bij Kinderen voor Kinderen zit? Zaterdag 4 november 

om 10.00 uur bij Zapplive! 

 We regelmatig aanvragen krijgen door andere scholen om bij ons op school te ko-

men kijken. 

 Alle groepsavonden goed bezocht zijn. Dank aan alle ouders die aanwezig waren. 

 U na de herfstvakantie van harte welkom bent om een ochtend mee te draaien in 

de groep van uw kind. 

 U hiervoor een afspraak kunt maken met de thuisgroepleerkracht. 

 

Wist u dat….. 

Unit 2: ouders eten in restaurant de Valkenburger 

Komende week zal elke unit op een passende 

manier afsluiten. Unit 1 zal vrijdag voor de ei-

gen ouders een foodhall organiseren. Deze zal 

plaatsvinden in de hal van unit 1 en op de kleu-

terspeelplaats. In unit 2 kunnen de ouders een 

plaatsje reserveren in het restaurant van de 

thuisgroep van hun kind. In unit 3 worden 

opa’s en oma’s uitgenodigd om op 4 oktober 

een hapje te komen eten. In unit 4 mogen de 

ouders de drogisterij bezoeken waarin zij pro-

ducten kunnen testen die de leerlingen zelf 

gemaakt hebben.   

Elke unit zal op eigen wijze met de ouders com-

municeren over de afsluiting.  

Het volgende kernconcept is Groei en Leven. Tijdens de studiemiddag op dinsdag 19 

september heeft het team dit kernconcept ontworpen. Op dinsdag 10 oktober zal dit 

kernconcept geopend worden met een trigger voor de kinderen. In de volgende klin-

kerlink zullen wij u meer vertellen over de inhoud van dat kernconcept.  



Warandeloop rr 

Donderdag 5 oktober is de school gesloten i.v.m. de landelijke staking. 
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Wij willen via deze weg een oude schoolafspraak opnieuw bij u onder de aandacht bren-

gen. Wij hebben als school de regel dat uitnodigingen voor kinderfeestjes niet in het  

schoolgebouw uitgedeeld mogen worden.  

Deze regel hebben wij in het leven geroepen omdat wij weten dat een kind niet de hele 

klas uit kan nodigen voor zijn of haar kinderfeestje en er daarom keuzes gemaakt moeten 

worden. En bij die keuzes hoort dat andere kinderen zich teleurgesteld kunnen voelen. 

Wij zijn zeker van mening dat kinderen moeten leren omgaan met bepaalde teleurstellin-

gen. Echter zijn kinderfeestjes zo’n ’hot item’ onder de kinderen dat de teleurstellingen 

wel eens extra groot zouden kunnen voelen. Natuurlijk hoeft alles niet geheim te blijven, 

er wordt door kinderen echt wel over gesproken in de klas. Alleen vinden wij het uitdelen 

van de uitnodigingen in de school wel een erg confronterend moment voor de kinderen 

die niet uitgenodigd worden. 

Dus, spring op de fiets en breng gezellig samen met uw kind de uitnodigingen rond. Of 

deel ze buiten het schoolgebouw uit.  

Uitnodigingen voor kinderfeestjes 

Welkom op 

Klinkers 
 

Estée, Fabian, 

Enzo, Milano 

en Novi 
Enquête door de GGD 

De warandeloop komt er weer aan. Dit jaar vindt deze plaats op zondag 26 november. 

De locatie is ook veranderd, de kinderen gaan lopen bij de Beekse Bergen. 

Alle kinderen van unit 1 t/m 4 kunnen hier aan mee doen. Als wij als school met mini-

maal 15 leerlingen mee doen is het helemaal gratis voor iedereen. 

 

Voor meer informatie kunt u kijken op http://www.warandeloop.nl/programma/

zondag/tsk-cross. 

Wil uw kind graag meedoen? Opgeven kan door een mailtje te sturen aan meneer Pim: 

pim.berends@xpectprimair.nl. Vermeld daarin de volgende gegevens: Naam, achter-

naam, geboortedatum, groep en naam van de thuisgroep 

 

Hopelijk hebben we weer veel deelnemers dit jaar!! 

De GGD Hart voor Brabant heeft eind september een jeugdenquête verstuurd naar ruim 

33.000 ouders van kinderen in de leeftijd van 0 t/m 11 jaar. De vragen uit deze enquête 

gaan over de gezondheid, leefstijl en woonomgeving van de kinderen. Heeft u een uitnodi-

ging ontvangen? Doe mee, uw mening telt! 

 

Meer informatie en een kort filmpje kunt u vinden op www.ggdmonitor.nl. 

http://www.warandeloop.nl/programma/zondag/tsk-cross
http://www.warandeloop.nl/programma/zondag/tsk-cross
http://www.ggdmonitor.nl/


HIEPERDEPIEP…… 

03-10 Alex, Valkenoog 

03-10 Kyona, Valkenoog 

05-10 Raf, Citrien 

05-10 Mick, Aventurijn 

09-10 Sebastian, Valkenoog 

11-10 Levi, Maansteen 

11-10 Loïs, Tijgeroog 

11-10 Dayne, Valkenoog 

11-10 Wouter, Flint 

13-10 Puck, Smaragd 

14-10 Justus, Zonnesteen 

15-10 Esmée, Agaat 

15-10 Jens, Agaat 

16-10 Rosanne, Tijgeroog 

18-10 Meike, Citrien 

19-10 Siem, Aquamarijn 

20-10 Santi, Aventurijn 

21-10 Ninthe, Tijgeroog 

22-10 Chess, Zilveroog 

22-10 Vajèn, Tijgeroog 

 

HOERA! 
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 Sparen bij Jumbo. 

Vanaf woensdag 4 oktober kunt u bij Jumbo gaan sparen voor onze school.  

Bij elke besteding van €10,- ontvangt u een schoolpunt. Deze schoolpunten kunt u toe-

kennen aan een school van uw keuze. Wij willen u natuurlijk vragen ze aan onze school te 

geven. Van de punten die we ophalen kunnen wij namelijk extra leer- en spelmaterialen 

voor de kinderen aanschaffen.  

Op de website www.jumbosparenvoorjeschool.nl kunt u onze school opzoeken en zien 

wat onze spaardoelen zijn. Op deze site kunt u de schoolpunten ook direct aan onze 

school toekennen. Daarnaast kunt u de punten ook scannen met de Jumbo Sparen voor je 

School app. Deze app is beschikbaar voor zowel IOS- als Android telefoons en is te down-

loaden in de App Store of Google Play Store. Met de Jumbo Sparen voor je School app 

kunnen de schoolpunten heel makkelijk en snel gescand en geactiveerd worden. Ten 

slotte kunt u uw gespaarde punten ook inleveren bij ons op school. Bij de ingang staat 

een dropbox waar u de punten in kan doen.  

We willen u bij voorbaat danken voor het meesparen voor onze school. 

We komen op tv 

Op dinsdag 19 september liep er een heuse filmploeg door de school. Ze waren op 

zoek naar Febe uit unit 4. Febe zingt en danst sinds een paar jaar bij Kinderen voor 

Kinderen en is al regelmatig te zien geweest op televisie. Nu wilden ze van Zapplive 

wel eens een kijkje komen nemen bij Febe in de klas. Dus liep er op een doorsnee dins-

dagochtend een BNer door de school, gevolgd door cameramannen en geluidsman-

nen.  De opnames die zij gemaakt hebben zullen op 4 november om 10.00 uur uitge-

zonden worden op Zapplive.  

Luizenouders 

Wat fijn dat bijna elke thuisgroep voorzien is van 2 luizenouders! Door elke keer na de 

vakantie de kinderen te controleren hopen we het aantal kinderen met visite in hun 

haar klein te houden. Thuisgroep Tijgeroog zoekt nog 1 luizenouder en thuisgroep Flint 

zoekt nog 2 luizenouders. Wie heeft er tijd om na elke  vakantie een uurtje te komen 

speuren? 

Binnenkort worden alle luizenouders via de mail uitgeno-

digd voor een voorlichtingsbijeenkomst door de GGD. 

Het zou fijn zijn als u zelf uw kind ook regelmatig contro-

leert op hoofdluis.  



Sportdag unit 2 t/m 4 rr 
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Het is alweer zover: de jaarlijkse sportdag is dit jaar op vrijdag 13 oktober. De groepen 3 tot en 

met 8 maken deze dag kennis met de atletieksport bij atletiekvereniging Atledo in Dongen. 

Aangepaste schooltijd 

De kinderen moeten op deze sportdag uiterlijk 08:55 uur aanwezig zijn en kunnen om 13:00 

uur worden opgehaald. Wij hebben voor deze aangepaste tijden gekozen omdat de onder-

bouw (groep 1 en 2) op school de spelletjesdag beleeft en de midden- en bovenbouw in Don-

gen. Zo kunnen de ouders met kinderen in zowel de onderbouw als de midden- en bovenbouw 

de eigen kinderen brengen en halen. Als het voor u een probleem is om uw kind naar Dongen 

te brengen en/of te halen, kunt u misschien met andere ouders onderling vervoer regelen. 

Aankomst sportterrein 

De kinderen verzamelen bij aankomst op het sportterrein bij de eigen leerkracht. De leerkrach-

ten staan met een bordje van de groep aan de linkerkant van het sportterrein. De tassen wor-

den daar per klas verzameld. 

Eten en drinken 

De kinderen nemen dit jaar zelf fruit en water mee. Wilt u ervoor zorgen dat u extra drinken 

meegeeft voor deze sportieve dag? Er is géén mogelijkheid om iets van eten of drinken te ko-

pen, u hoeft uw kind dus geen geld mee te geven. De kinderen krijgen op de sportdag een ijsje 

als traktatie. 

Kleding 

Er is op het complex géén mogelijkheid voor de kinderen om zich om te kleden. De kinderen 

moeten thuis de sportkleding en buitensportschoenen dus al aantrekken. 

Slecht weer 

Bij slecht weer zijn we genoodzaakt om de sportdag af te lassen. Mocht dit het geval zijn dan 

wordt deze dag een gewone schooldag. We zullen op woensdag 11 oktober de beslissing hier-

over nemen en stellen u tijdig op de hoogte als de sportdag afgelast wordt. 

Adresgegevens Atledo 

De accommodatie van Atledo is gelegen op Sportpark Hertog Jan tussen de hockeyvelden van 

Liberty en de voetbalvelden van Olympia '60. (Hertog Janstraat 41, 5104 EX Dongen) 

Wij hopen u voldoende te hebben ingelicht. Voor vragen kunt u terecht bij juf Sharmaine (unit 

4), juf Marlou (unit 2), juf Kim (unit 4), meneer Pim (van de gym). 

Bent u benieuwd hoe de kinderen de sportdag beleven? Kom gerust kijken. U bent van harte 

welkom!! 

Met sportieve groeten, 

Sharmaine, Marlou, Kim en Pim 

Spelletjesdag 
Voor de kinderen van 
unit 1 is er op 13 ok-

tober een spelle 
tjesdag op school.  

 

De kinderen nemen 
hun eigen fruit en 

drinken mee die dag. 

 

Geeft u uw kind ge-
makkeljk zittende 

kleding en schoenen 
aan. 

 

Als u wilt helpen 
tijdens de spelle-

tjesdag dan kunt u 
zich opgeven op de 
deur van een van de 

thuisgroepen van unit 
1. 


