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Basisschool Klinkers / schooljaar 12 nummer 6  / 20 november 2017  

 

De MR heeft op 9 november haar derde vergadering gehouden.  
Er is o.a. gesproken over; Beleidsrijke begroting 2017-2018, Educatief partnerschap op bs 
Klinkers en het inzetten van 21st century skills op bs Klinkers.  

Iedereen kan de notulen van de MR lezen. Danny bewaart deze in een map welke openbaar 
is. De volgende vergadering van de MR zal plaatsvinden op donderdag 7 december van 
19.30 tot 21.30  uur.  

Wist u dat een deel van de vergadering voor alle ouders toegankelijk is? 

Vanuit de MR 

We kregen veel vragen van ouders over 6 december. Afgelopen jaren is het een aantal ke-
ren voor gekomen dat we van 6 december een studiedag konden maken. Dit jaar is dat he-
laas niet gelukt. Dat betekent dat 6 december een gewone schooldag is dit jaar.  
We willen benadrukken dat er geen cadeautjes mee naar school genomen worden, dit om 
scheve gezichten onderling te voorkomen. In de klas is er ruimte voldoende om te vertellen 
hoe pakjesavond verlopen is en wat de Sint gegeven heeft.  
 
Op donderdag 21 december zijn de kinderen om 12.30 uur uit. Dit in verband met de kerst-
viering die 's avonds van 16.30-18.30 uur plaatsvindt. Te zijner tijd krijgt u hier nog meer 
informatie over.   

Schooltijden sint en kerst 

Donderdag 23 november studiemiddag! 12.30 uur alle kinderen vrij! 

We hebben gemerkt dat er steeds meer honden in de school komen. 
We merken dat sommige kinderen daar bang van zijn. Ook vanwege 
allergieën en hygiëne willen wij u dringend verzoeken honden voort-
aan buiten te laten.  

Honden blijven voortaan buiten 



Even voorstellen….. De Ouderraad 
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Welkom op 

Klinkers 

 

Lotte 

Hind 
 

HIEPERDEPIEP…… 

20-11 Daan, Tijgeroog 

21-11 Joost, Zonnesteen 

22-11 Silas, Robijn 

24-11 Mats, Citrien 

26-11 Raff, Maansteen 

30-11 Sofie, Toermalijn 

30-11 Daan, Saffier 

01-12 Eline, Tijgeroog 

02-12 Sven, Aventurijn 

03-12 Maud, Agaat 

03-12 Rick, Smaragd 

 

HOERA! 

Aan het einde van het afgelopen schooljaar hebben wij als ouderraad (OR) afscheid genomen 

van een aantal van onze collega-OR leden. Hun kinderen hebben Klinkers verlaten om naar de 

middelbare school te gaan en hierdoor is hun deelname aan het einde van het schooljaar 

geëindigd. 

 

Ook hebben wij, zoals jullie konden lezen in de Klinkerlink, afscheid genomen van onze voor-

zitter. Helaas was het combineren van haar gezin, eigen zaak en het OR voorzitterschap niet 

meer haalbaar.  

 

Sinds begin november hebben wij versterking gekregen van 3 nieuwe, enthousiaste ouders. 

De huidige OR ziet er als volgt uit: 

 

Kiymet Kulaksiz 

Rony Craane 

Joyce Kroon 

Jeanine Safdi-Verderosa 

Maikel Kivits 

Richard Lanser (Penningmeester) 

Anjelica de Kroon (Voorzitter) 

 

Judy Stoop en Marie-José van Groenendael vertegenwoordigen de leerkrachten in de OR. Een 

van hen zal iedere vergadering aanwezig zijn. 

 

De OR bedenkt en organiseert samen met de leerkrachten leuke activiteiten rondom de 

feestdagen. In subgroepen (OR leden en Leerkrachten) komen wij bijeen om per feestdag een 

leuke activiteit te regelen voor de kinderen.  

 

De OR vergadert maandelijks op donderdag van 20.00-21.30, in de praktijk is dit ongeveer 9 

keer per jaar.  

 

Om de OR compleet te maken zijn wij nog op zoek naar 2 á 3 enthousiaste ouders die het 

leuk vinden om zich samen met de andere OR leden en de leerkrachten in te zetten voor de 

kinderen van Klinkers.  

 

Aanmeldingen mogen via: anjelicadekroon@gmail.com 

 

Op naar fijne samenwerkingen en leuke activiteiten…… 

 

De OR 

mailto:anjelicadekroon@gmail.com
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KC Groei en Leven 

Unit 1 en 2 hebben vorige week Kernconcept Groei en Leven afgesloten. Iets eerder dan op 

de kalender staat. Dit omdat Sinterklaas nu in het land is en dat nu betekenis heeft voor de 

jonge kinderen. We hebben Sinterklaas gevraagd of hij alvast aan wil sluiten bij het volgende 

kernconcept.     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Als afsluiting van Kernconcept Groei en Leven hebben de kinderen van unit 1 een circuit ge-

daan rondom het bos en de boswachter. Zo werden zij voorgelezen in een donker lokaal met 

enkel een zaklamp. Er werd een spel gespeeld waarbij ze steeds 2 dingen die bij elkaar horen 

bij elkaar moesten zoeken. Ze hebben ‘ren je rot’ gespeeld met allerlei stellingen over 

het kernconcept. Als evaluatie hebben de kinderen een tekening gemaakt over de afge-

lopen periode. 

 

In Unit 2 hebben de kinderen voor hun ouders een boswandeling georganiseerd waarbij 

ze van alles konden vertellen over wat er in het bos te zien was.  

 

In Unit 3 hebben de kinderen zelf een gezelschapsspel ontworpen. Het spel moest aan 

verschillende criteria voldoen. Het moest o.a. iets te maken hebben met Kernconcept 

Groei en Leven en er moest een duidelijke handleiding bij zitten.  

Aanstaande vrijdag zullen zij het kernconcept afsluiten door de spellen met elkaar te 

spelen.  

 

Raf W en Evi V hebben geschreven wat er in unit 4 als afsluiting gedaan is: 

 

Voorbereiding: We gingen met de klas naar de Oude Warande om een rondleiding te 
geven aan onze opa's en oma's. Eerst gingen we naar het zelfde bos om daar dingen te 
verzamelen en te fotograferen. Die we in de klas hingen en er dingen over te leerden. Een 
paar dagen daarna gingen we met een boswachter het bos in en die leerde ons dingen 
over de natuur. Die dingen die we hadden geleerd konden we weer verwerken in onze 
infographic's. 

Bos rondleiding: We gingen het bos in met onze opa's en oma's. We hadden het over 
paddenstoelen en bomen planten en struiken. En we hadden dingen zoals spiegeltjes, en 
meetlinten. In het bos was het gezellig en leuk. Het ging ook goed met de rondleiding. 
Opa's en oma's vonden het ook leuk zeiden ze. En wij hebben ook weer iets geleerd. 

Wij vonden het een leuk en wij hopen dat de opa's en oma's het ook leuk vonden. 

De komende week zullen Unit 3 en 4 tevens aandacht besteden aan het evalueren van het 
kernconcept. 

 De ouderavond van 6 november goed bezocht is. 

 Komende weken de oudergesprekken voor unit 2 t/m 4 gepland staan. 

 U als het goed is hierover bericht heeft gekregen van de thuisgroepleerkracht. 

 Er weer lekker veel ouders een ochtendje meedraaien in de groep van hun kind. 

 Wanneer u dat ook wil, kunt u een afspraak maken met de thuisgroepleerkracht.   

Wist u dat? 
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Wij zijn op zoek naar ouders die de komende weken meneer Frank kunnen 
helpen met het uitvoeren van klusjes. Te denken valt aan het ophangen van 
een bord of het repareren van iets. Het in elkaar zetten van kastjes. Heeft u 
tijd en zou u een of meerdere klusjes even mee op willen pakken, laat het 
dan even weten aan Frank of Freddy.  

Klusjes 

Op maandagavond 6 november was de eerste the-
ma- ouderavond van dit schooljaar. Wij zijn blij met 
de opkomst en het enthousiasme onder de ouders. 
Het was erg prettig om met jullie in gesprek te gaan 
en aan het werk te gaan.  
 
Op woensdagavond 21 februari zal de volgende the-
ma-ouderavond zijn. 

Ouderavond 

Daar wordt op het raam geklopt……. 
 
Vanmorgen kregen unit 1 en 2 bezoek 
van de ‘ik-weet-niet-piet’. Piet had een 
grote tas bij zich met allerlei hoofddek-
sels en attributen van beroepen. Piet wil 
namelijk geen Piet meer zijn. Hij zou 
graag ander werk willen doen maar hij 
weet niet zo goed wat. Hij weet niet wel-
ke beroepen er allemaal zijn.  
 
De kinderen hebben belooft dat zij zich 
zullen gaan verdiepen in verschillende 
beroepen en over 2 weken een voorstel 
aan hem zullen doen.  

Bezoek 

Afgelopen vrijdag werd de weekly mile voor 
de derde keer gelopen. En wederom was het 
een succes. Steeds meer kinderen wagen 
zich aan het hardlopen op vrijdagochtend. 
Met dank aan enthousiaste ouders, hulpkin-
deren van unit 4 en sportieve collega's die 
meelopen is dit zo'n succes! Volgende week 
is de laatste keer dus als jullie nog graag een 
keer mee willen doen en lekker fit aan de 
vrijdag willen beginnen, wees welkom!  

Weekly mile 

Kapla 
 

Sinterklaas is dol op het geven 
van educatieve cadeau’s!  
 
Bent u bekend met het con-
structiemateriaal Kapla? 
Dit materiaal bestaat uit een 
heleboel kleine plankjes die 
allemaal even groot zijn.
(Kabouter Plankjes, vandaar 
de naam KaPla). 
 
Met deze plankjes kunnen kin-
deren eindeloos spelen. Een 
jong kind kan de plankjes ge-
bruiken om wegen te bouwen 
of hokken voor dieren op de 
grond te maken. Kinderen die 
wat verder zijn in hun ontwik-
keling bouwen graag de hoog-
te in. En eenmaal in de boven-
bouw kunnen ze er ingewik-
kelde constructies mee ma-
ken. Constructiemateriaal 
waar ze jarenlang plezier van 
zullen hebben! 
 
Op school is een grote hoe-
veelheid kapla aanwezig en 
merken we dat kinderen er 
erg graag mee spelen. En uit 
ervaring weten we dat papa’s 
er ook graag mee spelen.   


