
 

 

 

In dit nummer: 

KC Binding ......................1 

Typetuin .........................2 

Thema-ouderavond ........2 

Wist u dat? .....................2 

Zaalvoetbaltoernooi .......3 

Schoolpunten sparen .....3 

Staking ............................3 

 
 

Op de kalender: 

18-12 Studiemiddag 

21-12 Kerstviering 

25-12 t/m 05-01 
Kerstvakantie 

15-01 Volgende Klin-
kerlink.  

 

 

           

Basisschool klinkers / schooljaar 12 nummer 8 /  18 december 2017 

Kernconcept Binding 

We zijn al weer een paar weken bezig met kernconcept Binding.  

 

In unit 1 richten ze zich op dit moment vooral op Kerstmis. Waar het mogelijk is om de link 

met een beroep te leggen wordt dat natuurlijk gedaan. Zo kunnen de kinderen kerstinkopen 

doen bij de supermarkt in Toermalijn, kunnen ze nog vlak voor de kerstdagen een nieuwe bril 

uitzoeken in Tijgeroog en kunnen ze hun haren mooi laten maken bij de kapper in Aquama-

rijn.  

 

In unit 2 staat ook het kerstverhaal centraal. De kinderen zijn zelf een kerstverhaal aan het 

maken. Na de kerstvakantie zullen zij zich gaan richten op winterberoepen. 

 

In unit 3 zijn diverse gastsprekers geweest. Dit zijn ouders van onze school die zijn komen 

vertellen over hun beroep. De kinderen hebben ook allemaal hun eigen ouders geïnterviewd 

over hun werk. Ook zullen er na de vakantie kinderen een dag stage gaan lopen om op deze 

manier nog meer te weten te komen over verschillende beroepen. Met al die verzamelde 

informatie zullen zij een beroepengids gaan maken. 

 

In unit 4 zijn de kinderen diverse beroepen aan het onderzoeken. Het is de bedoeling dat zij 

over een beroep een tafelpresentatie gaan maken voor een banenmarkt. De banenmarkt zal 

plaatsvinden tijdens de laatste week van het kernconcept (dat is de week van 15 januari). 

 

Dankjewel voor alle ouders die op welke manier dan ook betrokken zijn bij dit kernconcept! 
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HIEPERDEPIEP…… 

 

18-12 Deniz, Toermalijn 

20-12 Lynn, Citrien 

20-12 Morris, Topaas 

20-12 Zoë, Smaragd 

20-12 Stijn, Flint 

22-12 Lieke, Maansteen 

22-12 Roos, Saffier 

22-12 Feline, Zonnesteen 

23-12 Pepijn, Topaas 

25-12 Lars, Aquamarijn 

29-12 Arijana, Agaat 

30-12 Zara, Zilveroog 

01-01 Kiki, Aventurijn 

01-01 Milan, Toermalijn 

02-01 Emma, Smaragd 

03-01 Jasmin, Toermalijn 

09-01 Matz, Jade 

11-01 Yaline, Maansteen 

12-01 Maud, Saffier 

 

HOERA! 

Typecursus Typetuin 

Op vrijdag 9 maart 2018 om 13:00 uur start op onze school de vernieuwde typecursus van de 
Typetuin. Onlangs ontving u hier meer informatie over. Indien u uw kind inschrijft voor 1 
januari 2018 ontvangt u €25,- korting op het cursusgeld. U betaalt dan €150,- in plaats van 
€175,-. Vergeet dus niet in te schrijven voor 1 januari. 
 
Inschrijven kan via www.typetuin.nl/aanmelden. (kies voor de rechter variant, klassikaal). De 
korting wordt automatisch verrekend. 
 
Kijk voor meer informatie op www.typetuin.nl  of bel naar 013-5220579. Wees er op tijd bij, 
want vol=vol. 
 
Voor nu wensen we je alvast gezellige feestdagen toe en een spetterend begin van het nieu-
we jaar! 
 
Nienke Beliën 
Richard Brouwers 
Team Typetuin 

Ouderavond Kanjertraining 

Op de kalender staat vermeld dat op dinsdag 21 februari een thema-ouderavond is. Omdat 
de trainster die wij op het oog hadden op die dag niet kan maar wel een dagje eerder, wil-
len we de themaouderavond verplaatsen naar maandag 20 februari. Wij willen deze avond 
gebruiken om jullie als ouders mee te laten nemen in het gedachtengoed achter de Kanjer-
training. De Kanjertraining is een methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling die wij 
door de hele school gebruiken.  

De Kanjertraining leert kinderen 
respectvol met zichzelf, elkaar en 
de school om te gaan. Van ouders 
en leerkrachten wordt verwacht 
dat zij – als zich problemen voor-
doen - oplossingen zoeken waar 
iedereen wat aan heeft en dat zij 
niet handelen uit irritatie en angst. 

Wij gaan er vanuit dat er van elk 
gezin 1 ouder aanwezig zal zijn.       

• Meneer Frank (oud Willem II-er) na schooltijd voetbaltraining heeft gegeven aan leer-

lingen van unit 4. 

• De teamleden elkaar de afgelopen weken verwend hebben door hulpsinterklaas voor 

elkaar te spelen 

• Er steeds meer scholen uit heel Nederland bij ons op bezoek komen om inspiratie op 

te doen. 

• De leden van de OR de school prachtig aangekleed hebben in Kerstsfeer. 

• Er een aantal ouders van unit 3 zich heel hard inzetten voor het decor en de kos-

tuums voor de kerstmusical van unit 3. Wij willen hen hier hartelijk voor bedanken. 

Wist u dat…... 



 

Ouderavond van dinsdag 21 februari is verplaatst naar maandag 20 februari 

Welkom op 

Klinkers 
 

Daniek 

Vos 
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Op 3, 4 en 5 januari wordt er een zaalvoet-
baltoernooi gehouden. Klinkers doet met 8 
teams mee waarvan 1 meidenteam.  Het 
zaalvoetbaltoernooi wordt in diverse sport-
hallen van Tilburg gespeeld. De teams van 
Klinkers spelen voornamelijk in sporthal 
Dongewijk en T Kwadraat. Zo’n 10 ouders 
zetten zich in om een voetbalteam te coa-
chen. Ook jullie bedankt voor jullie betrok-
kenheid!  

Zaalvoetbaltoernooi 

Deze twee kanjers hebben samen met juffrouw Marlou bij Jumbo de 
schoolpunten-cheque opgehaald. In de vorige Klinkerlink heeft u al 
kunnen lezen dat we 7585 punten bij elkaar gespaard hebben. Jum-
bo heeft dit aantal omgezet in een bedrag van € 545,58. Binnenkort 
mogen wij voor dat bedrag spelmaterialen uit gaan zoeken! Ieder-
een ontzettend bedankt voor het sparen! 

Jumbo Spaarpunten 

Vorige week dinsdag hebben alle scholen van ons bestuur, Xpect 
Primair, samen met andere scholen van alle andere Tilburgse bestu-
ren zich nogmaals laten horen door middel van een staking. We ho-
pen dat er nu meer gehoor wordt gegeven aan de wensen van het 
basisonderwijs. Wij begrijpen enorm goed dat het voor jullie niet 
altijd makkelijk is om opvang voor jullie kinderen te regelen en de 
kinderen een dag niet van ons onderwijs kunnen genieten wanneer 
de school onverwacht een dag dicht gaat. Wij zijn jullie dankbaar 
voor jullie begrip en flexibiliteit en vinden het fijn dat jullie ook in-
zien dat er wat moet gebeuren in het basisonderwijs voor de toe-
komst van onze kinderen.  

Staking 

Wij wensen jullie  

hele fijne feestdagen  

en alle goeds voor 2018.  

We zien jullie graag weer in het nieuwe jaar.  


