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Kernconcept Groei en Leven 

Kernconcept Groei en Leven leeft volop binnen de 

school. Iedere unit heeft de afgelopen weken een be-

zoek gebracht aan het bos. Daar zijn de kinderen op 

onderzoek uit gegaan. ‘Heeft de paddenstoel lamellen 

of buisjes?’ ‘Welke verschillende soorten naaldbomen 

zijn er in Nederland? En waaraan kunnen we ze her-

kennen?’ allemaal vragen waar kinderen een antwoord 

op proberen te vinden.  

 

 
Basisschool klinkers is op 2 november 2017 naar het natuurpark de duiventoren geweest. 

Daar hadden we een speurtocht gedaan. 

En in die speurtocht kwamen we een toren tegen waar gaten in zaten . 

En 's nachts zitten in die gaten duiven. 

Daar komt ook de naam: duiventoren vandaan. 

De kinderen mochten daarna nog even buiten spelen. 

En daarna gingen we weer terug naar school. 

We hadden een hele leuke dag gehad. 

Jennifer (unit 3) 

 

 

Hallo papa's en mama's uit Aventurijn. 
Ik ga vertellen wat wij in Duiventoren hebben gedaan. 
 
Wij zijn naar Duiventoren geweest op donderdag 2 november. 
We zijn in groepjes van 4 of 3 naar Duiventoren geweest. Toen gingen we het bos in. Er 
stonden allemaal vragen op een papier bijvoorbeeld bij vraag 1: welke bomen zie je het 
meest....... en die moest je in vullen. Er waren hele mooie dingen er was bijvoorbeeld ook 
een kleine vijver en je kan er bijvoorbeeld ook zelf heen gaan met je hond bijvoorbeeld. 
Er waren ook hele leuke bergjes om over te springen. 
En het was soms een beetje raar omdat aan de ene kant van het bos was het lichter en aan 
de andere kant weer lichter wij dachten dat er aan de donkeren kant meer bladeren waren 
dat het daarom donkerder was. 
Toen we weer bij het begin waren toen mochten we nog vrijspelen. 
En daarna hebben we nog een foto gemaakt en toen zijn we weer in dezelfde groepjes naar 
school gegaan. 
De speurtocht was echt super leuk!!!!!! 
DOEI!!!!!!!!!!!!!!! 
Groetjes Pip van Aventurijn (unit 3) 

 

 



Thema-ouderavond 
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Welkom op 

Klinkers 
 

Lucas 

HIEPERDEPIEP…… 

08-11 Nienke, jade 

09-11 Timo, Aventurijn 

11-11 Gijs, Zonnesteen 

11-11 Marissa, Topaas 

11-11 Nienke, Flint 

12-11 Veerle, Citrien 

13-11 Lars, Zonnesteen 

13-11 Silke, Maansteen 

18-11 Soulainman, Maansteen 

18-11 Tijn, Flint 

18-11 Milan, Aquamarijn 

19-11 Cornel, Maansteen 

19-11 Sjors, Jade 

19-11 Sander, Maansteen 

 

HOERA! 

Vanavond, 6 november, is er een Thema-ouderavond. Hierover heeft u vorige week een mail 

ontvangen. 

 

Het programma is als volgt: 

19.30 opening met kopje koffie of thee  

19.45 start eerste workshop ronde  

20.30 pauze  

20.45 tweede workshop ronde  

21.30 einde  

 

De workshops waar u uit kunt kiezen zijn: 

Cindy (unit 4) en Nicole (unit 1) gaan met ouders in gesprek over opvoeden. In een informele 

setting met elkaar delen waar je tegenaan loopt in de opvoeding. Nicole heeft een achter-

grond in pedagogisch tact en beiden zijn ook vertrouwenscontactpersoon van de school.  

 

Marie-José en Danny (unit 3) verzorgen een workshop op de ouderavond m.b.t. office en one 

note. Hoe kunnen ouders daar met hun kind thuis mee omgaan?  

Jeroen (unit 4) en Jente (unit 3) nemen u mee in de wereld van micro:bit. Dit is een laagdrem-

pelige manier om leerlingen te leren programmeren.  

 

Met Jantiena (directeur) kunt u in gesprek over hoe het portfolio beter vormgegeven kan 

worden. Ouders hebben aangegeven dat het nog te weinig houvast biedt om de ontwikkeling 

van het kind te begrijpen. Wilt u meepraten hoe we dit kunnen verbeteren?  

 

Femke (Ib-er en unit 3) geeft een workshop over samen lezen met je kind. Hoe doe je dat? 

Waar kun je op letten? Hoe vind je een geschikt boek?  

 

Er hebben zich al veel ouders opgegeven en we hopen u ook te zien vanavond! (geef wel 

even door via bs.klinkers@xpectprimair.nl dat u aanwezig gaat zijn vanavond) 

Afgelopen vrijdag zijn we op Klinkers begonnen met de weekly mile. Dit 
betekent dat kinderen op vrijdagochtend om 8:10 gaan hardlopen rond de 
de school. We verzamelen om 8:00 uur bij de achteringang en dan kiezen 
kinderen of ze 1, 2 of 3 rondjes om de school willen lopen. Één rondje is 
ongeveer 500 meter.  
 
Dit is natuurlijk een mooie voorbereiding op de warandeloop, maar ook 
blijkt dat als kinderen in beweging komen hun concentratie en focus verbe-
terd op school. Ze werken hierbij natuurlijk ook aan hun conditie. 
 

De eerste keer was een groot succes en aanstaande vrijdag gaan we weer rennen. Wil 
uw kind graag meedoen, kom dan vrijdagochtend naar de achteringang van de school. 
Let op: kinderen van unit 1 lopen onder begeleiding van volwassenen.    
De weekly mile is de hele maand november op vrijdagochtend. 
 
Als er nog enthousiaste ouders zijn die mee willen lopen…..graag!  
Laat het mij dan wel even weten. 
 
Mochten er nog vragen zijn dan kunt u ze stellen aan meneer Pim. 

Weekly mile 



 Unit 3 hard aan het oefenen is voor een kerstmusical. 

 Sinterklaas heeft laten weten dat hij dit jaar op vrijdag 1 december Klinkers zal bezoe-

ken. 

Wist u dat….. 

 

Meneer Pim heeft een invul-
ling gevonden voor een bord 
dat al heel lang leeg in de 
school hing.  
Dit bord heeft hij nu in ge-
bruik genomen als 
‘sportbord’.  
Het bord hangt bij de achter-
uitgang aan de muur.  
Hierop zal ook regelmatig in-
formatie komen te staan over 
alle sportactiviteiten en an-
dere nieuwtjes over de gym-
lessen of sportactiviteiten. 
Kijk hier dus regelmatig op 
om te zien wat er allemaal te 
doen is op sportgebied op 
Klinkers! 

Sportbord 
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In de kerstvakantie is er weer het jaarlijkse zaalvoetbaltoernooi. Op 3-4-5 januari wordt in 
heel Tilburg gevoetbald. Het inschrijfformulier hiervoor is verstuurd via de mail. Als uw kind 
hieraan mee wil doen, lever dit dan voor 10 november in bij meneer Pim. Heeft u geen in-
schrijfformulier ontvangen dan kunt u altijd een formulier bij meneer Pim ophalen. 

Zaalvoetbaltoernooi 

Juffrouw Marijke en juffrouw Inge zijn vorig jaar begonnen met het sparen van doppen. 
Deze doppen sparen zij voor de bekostiging van training voor geleidehonden. Vele kinderen 
helpen al met het sparen van de doppen. Helpt u ook mee? U (of uw kind) kunt ze inleve-
ren bij juf Marijke of Inge. Zij zorgen dat de doppen op de verzamelplek afgegeven worden. 

Doppen sparen 


