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Afsluiting Kernconcept Evenwicht en Kringloop 

Afgelopen week sloten wij Kernconcept Evenwicht en Kringloop af. In de hele school 

hebben de leerlingen zich verdiept en van alles geleerd over het weer en de kringloop 

van het water.  

 

In unit 1 kwamen de vader en moeder van Yinthe uit Robijn in iedere thuisgroep op 

bezoek om te vertellen hoe het is om zwemmeester en zwemjuffrouw te zijn.  

 

In unit 2 waren alle ouders op donderdagmiddag uitgenodigd om het laatste half uurtje 

van de dag een kijkje in de klas te nemen. Alle kinderen hebben aan hun eigen ouders 

verteld waar ze de afgelopen periode aan gewerkt hebben en wat ze allemaal geleerd 

hebben.  

 

In unit 3 hebben de kinderen op vrijdagochtend tafelpresentaties gehouden over het 

weer in Nederland. Eerder deze week hadden ze deze tafelpresentaties aan elkaar ge-

presenteerd en elkaar tips en tops gegeven.  

 

In unit 4 hebben de kinderen filmpjes gemaakt over weersverschijnselen en gevolgen 

van weersverschijnselen zoals bijvoorbeeld de watersnoodramp. Deze filmpjes gaan ze 

deze week van elkaar bekijken.  



Vrijdag 30 maart Goede Vrijdag is de school dicht 
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Welkom op 

Klinkers 
 

Noah 

HIEPERDEPIEP…… 

 

19-03 Dido, Topaas 

19-03 Sten, Zonnesteen 

20-03 Carlijn, Aquamarijn 

20-03 Pux, Valkenoog 

22-03 Tyrza, Robijn 

22-03 Silke, Saffier 

27-03 Caithlyn, Jade 

27-03 Tijs, Valkenoog 

27-03 Zoey, Zonnesteen 

28-03 Loek, Valkenoog 

01-04 Sil, Agaat 

 

HOERA! 

Dinsdag 20 februari hebben we een ouderavond georganiseerd over de Kanjertraining. 
Gastspreker deze avond was Willeke Essing, Kanjertrainer bij Edux in Breda. De opkomst 
van ouders was groot! De ouders werden geïnformeerd over het ontstaan van de Kan-
jertraining en uitgelegd wat de ge-
dachte achter de Kanjertraining is. 
Willeke vertelde over de petten van 
Kanjer, het Kanjerverhaal en de Kan-
jertaal. Ook legde zij telkens de link 
met thuis, met praktische voorbeel-
den, waarmee je als ouder direct aan 
de slag kunt. Doordat er wat Kanjeroe-
feningen gedaan werden met ouders, 
konden zij ook zelf ervaren hoe Kanjer 
werkt. Dat leverde soms hilarische 
momenten op.  

Na afloop konden ouders ook een A-4tje meenemen met tips voor thuis. Deze tips zijn 
ook toegevoegd aan de mail bij deze Klinkerlink voor mensen die deze avond niet kon-
den bijwonen. 

Ouderavond Kanjertraining 

Vanuit de MR:  
Op donderdag 8 maart 2018 is de MR voor een vergadering bij elkaar gekomen. Tijdens deze 
avond is er gesproken over de beleidsrijke begroting van BS Klinkers. Deze is door de MR 
goedgekeurd. Tevens is er gesproken over de brief die de MR begin maart heeft verspreid 
onder de ouders. Daarin werd aangegeven dat de MR de achterban probeert te bereiken. 
Een voorbeeld daarvan is het oprichten van een denktank. Middels die denktank kunnen we 
ouders op afroep raadplegen over bepaalde onderwerpen zodat we ons advies- en informa-
tierecht optimaal kunnen inzetten. Er zijn inmiddels een aantal aanmeldingen voor deze 
denktank. Voelt u zich geroepen om op afroep mee te denken? Meldt u dan aan via het vol-
gende mailadres: bsklinkersmr@xpectprimair.nl.  
 
 
Rectificatie: In betreffende brief van begin maart stond een foutief emailadres. Dit moet 
zijn: bsklinkersmr@xpectprimair.nl 
 
 
Vanuit de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad): 
Het bestuur van Xpect Primair heeft een GMR. Hierin is iedere school vertegenwoordigd 
door een ouderlid en een personeelslid. De GMR komt 10 keer per jaar bij elkaar. 
De officiële zittingstermijn van 3 jaar voor de leden van de GMR verstrijkt per 1 mei 2018. 
Dit geldt ook voor leden die tussentijds hun intrede hebben gedaan. Alle zittende GMR le-
den mogen zich herkiesbaar stellen. De verkiezingen voor zitting in de GMR vinden plaats 
vóór 1 mei. Voelt u zich geroepen om plaats te nemen in de GMR dient u zich vóór 25 maart 
aan te melden bij Angela van den Broek: avdenbroek@hotmail.com.  
In uw aanmelding kunt u het volgende vermelden: kandidaatstelling GMR, of u een ouder- 

of personeelslid bent, de naam van de school en natuurlijk uw eigen naam als kandidaat. 

Voor meer informatie hierover deelname aan de GMR kunt u terecht bij meneer Danny: 

danny.keppel@xpectprimair.nl 

Mededelingen vanuit de MR en de GMR 



 

• De school helemaal in paassfeer is gebracht door de ouderraad…... 

• Het College van Bestuur dinsdag 20 maart op bezoek komt…… 

• De open dag en de informatieavond goed bezocht zijn….. 

• Kinderen van unit 4 een rondleiding gegeven hebben aan alle nieuwe ouders….. 

• De rekenhuiskamer weer een groot succes is….. 

Wist u dat…... 

Simone Hendriks 
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Schoolmaatschappelijk werk (SMW) 

 

 

Via deze weg wil ik me graag aan u voorstellen. Mijn naam is Simone Hendriks en ik ben de 
schoolmaatschappelijk werker op uw school. Ik ben werkzaam vanuit het Instituut Maatschap-
pelijk Werk (IMW Tilburg) en verbonden, als generalistisch hulpverlener binnen het onderwijs, 
aan de Toegang Team Reeshof. 

U kunt bij mij terecht met vragen over de opvoeding of ontwikkeling van uw kind. Maar ook als 
u zich zorgen maakt over hoe het met uw kind gaat op school en/of thuis. 

Hierbij kunt u denken aan: 

· U merkt dat uw kind moeilijk gedrag vertoont (bijvoorbeeld veel ruzie maken, schelden, of niet 
luisteren) 

· Uw kind pest of wordt gepest 

· Uw kind voelt zich niet begrepen, voelt zich eenzaam of is erg terug getrokken 

· Uw kind heeft last van (de gevolgen van) een echtscheiding of sterfgeval 

· U merkt dat uw kind moeite heeft met de omgang met andere kinderen 

Bovendien kunnen er zaken spelen die niet direct het kind aan gaan, maar het kind indirect wel 
raken. Denk hierbij aan relatieproblemen, problemen met huisvesting, echtscheiding, financiële 
vragen/problemen of inzetten van vervolg hulpverlening. Ik kan samen met u kijken welke hulp 
het meest passend is. Indien wenselijk, verwijs ik naar de juiste instantie en begeleid ik u daar-
bij. Hulp van het schoolmaatschappelijk werk is gratis en vertrouwelijk. 

Ik neem deel aan het ondersteuningsteam op uw school. Meer informatie hierover kunt u op-
vragen op school. 

U kunt tevens met mij in contact komen via de intern begeleider (Femke Hendriks en Juliette 
Vlamings) van uw school. De leerkracht kan uw situatie en/of vraag ook met de intern begelei-
der bespreken. Indien gewenst krijgt u dan mijn gegevens of neem ik contact met u op. 

Misschien tot ziens! 
 

Simone Hendriks 

Schoolmaatschappelijk Werk  

Generalistisch hulpverlener binnen het onderwijs, Toegang Team Reeshof 
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In de vorige klinkerlink heeft u kunnen lezen over het project Lentekriebels. Deze 

week zullen wij daar in alle groepen mee aan de slag gaan. Omdat wij inmiddels 

alle lessen voorbereid hebben kunnen wij u nu meer vertellen over de inhoud 

per unit. 

 

In unit 1 zal gesproken worden over het lichaam. In sommige thuisgroepen gaan 

ze het over baby’s hebben omdat dat op dit moment erg leeft in die thuisgroe-

pen. 

 

In unit 2 gaan ze het hebben over hun eigen lijf en de verschillen tussen jongens 

en meisjes 

 

In unit 3 zal gesproken worden over de verschillen en overeenkomsten tussen 
jongens en meisjes. Er zal aandacht besteed worden aan vriendschappen, ver-
liefdheid en relaties. 
 
In unit 4 zal aandacht besteed worden aan de lichamelijke veranderingen rond 
de puberteit en over het gebruik van sociale media. 

Lentekriebels 

Op vrijdag 20 april is het weer tijd voor de Koningsspelen. We doen dan allerlei 
sportieve spelletjes in en rondom de school. Wij zoeken daarvoor ouders die een 
groepje kinderen wil begeleiden. De groepjes zullen worden samengesteld uit 
kinderen uit unit 1 en 2. Vindt u het leuk om een groepje te begeleiden, de in-
schrijflijsten hiervoor hangen op de deur van de 8 verschillende groepen in unit 1 
en 2.   

Koningsspelen 

Op donderdag 29 maart vieren wij het Paasfeest op Klinkers. We beginnen de dag 
met het traditionele Paasontbijt en daarna zijn er Paasworkshops door de hele 
school. Na de lunch is er een passend programma in de groep. Vandaag ontvangt 
u een mail met informatie over het Paasontbijt. De kinderen nemen gewoon fruit 
en lunch mee die dag. 

De Paaswerkgroep 

Paasviering 


