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Op dinsdag 10 mei hebben we het nieuwe kernconcept groei en leven geopend. In 

alle units gaan we het de komende weken hebben over het menselijk lichaam. In unit 

1 zijn de spelhoeken ingericht als doktershoek, ziekenhuishoek en apotheek.  In unit 

2 gaan de kinderen brieven schrijven naar penvrienden en komen via die brieven 

meer te weten over het menselijk lichaam. In unit 3 gaan de kinderen zelf patiënten 

folders schrijven zoals we die altijd bij de huisarts zien. Om dit te bereiken moeten ze 

eerst kennis hebben van het menselijk lichaam en moeten ze informatie verzamelen 

over de aandoeningen. Aan het eind van dit kernconcept zullen zij hun bevindingen 

aan elkaar presenteren. In unit 4 gaan de kinderen een reis maken door het mense-

lijk lichaam en gaan daarbij onderzoeken en beschrijven welke organen, spieren e.d. 

ze allemaal tegen komen en wat de functie van elk lichaamsdeel is. Ook zij zullen hun 

onderzoeksresultaten aan het eind van het kernconcept aan elkaar presenteren.  

Er hebben zich al een aantal ouders aangemeld om een workshop te verzorgen over 

dit onderwerp. Hiervoor onze grote dank! Ook zijn er ouders die in dit vakgebied 

werken en ons van materialen voorzien, ook hiervoor hartelijk dank!   

 

Op vrijdag 10 juni sluiten we dit kernconcept in iedere unit af.  
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OPENING KERNCONCEPT GROEI EN LEVEN 

In de spelhoek in unit 1 De vragenmuur van unit 3 



Donderdag 9 juni - 18.30 uur - Team Klinkers VS Groep 8  
Voor meer informatie zie de bijlage.  

AVONDVIERDAAGSE 
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Op 23 t/m 26 mei gaan we samen weer aan de wandel tijdens de 65e avondvierdaagse. We 
zijn met een flinke groep! Bijna 200 Klinkerskinderen lopen mee dit jaar. Samen met de ouders 
vormen we dus een flinke groep. Op dag 1 en 2 is de startlocatie het Reeshofpark. Op dag 3 en 
4 starten we vanaf de Rooi Pannen in de Reitse Hoevenstraat. De officiële organisatie van de 
avondvierdaagse heeft het programma gepubliceerd op hun website. Meer informatie over de 
looproutes en de vertrekpunten vind je op www.avd-tilburg.nl.  

Het is belangrijk voor de kinderen om de consumptiebonnetjes mee te nemen die je hebt ge-
kregen bij de inschrijving. Deze heeft u nodig op maandag, dinsdag en woensdag om de ver-
snapering in ontvangst te nemen. Op de laatste feestelijke avond krijgen onze lopers natuurlijk 
een medaille! Deze wordt donderdagavond uitgereikt (aan het einde van de route) op het ter-
rein van winkelcentrum de Rooi Pannen. We wensen jullie allemaal veel wandel plezier en 
heel goed weer !!  

Desiree Knippels, Kiymet Kulaksiz en Lorianne van Beek 

 

Aanwezigheid Ellen 

Vanwege de wisselende werkda-

gen van Ellen, communiceren wij 

de komende periode via de klin-

kerlink op welke dagen u Ellen 

kunt treffen op Klinkers. 

Week 21: 23, 25, 26, 27 mei.  

 

Week 22: Zie volgende klinker-

link.   

 

 

 

 

We willen dit jaar een nieuwe Klinkerstraditie starten: een voetbalwedstrijd tussen groep 8 
en de leerkrachten van Klinkers. De wedstrijd is op donderdag 9 juni, 18:30u bij SV Rees-
hof. De kinderen van groep 8 die mee willen doen aan deze wedstrijd kunnen zich opgeven 
in unit 4. 

Eerder dit schooljaar kwam Tim de Beer bij ons op school vertellen over zijn eigen stichting 
die de minima steunt. Wij willen graag zijn stichting bij deze wedstrijd betrekken door alle 
mensen die komen kijken entree te vragen. Geen geld, maar producten voor Stichting de 
Beer. Hieronder wat extra informatie over deze mooie stichting. 

Tim de Beer werkt onder de naam ‘Stichting de Beer’, een non-profit zaak, die zich concen-
treert op het helpen van minderbedeelde mensen binnen Breda en Tilburg. Dit doet Tim 
voornamelijk door pakketten te maken van o.a. levensmiddelen, verzorgingsproducten, 
kleding en ondersteunde producten om het wat dragelijker te maken voor de financiële 
stress waar deze mensen dagelijks mee te maken hebben.  Wat u kunt doen om te steu-
nen? Tijdens de voetbalwedstrijd zal er een mogelijkheid zijn om mensen te helpen en 
producten in te zamelen. Het volgende kunt u meenemen voor de entree: - Douchegel, 
shampoo, badproducten etc. - Houdbare levensmiddelen (Pasta, rijst, sauzen, groenten op 
blik/pot etc.) Kleding zal deze dag niet ingezameld worden  

Hartelijke dank! Tim de Beer  

Wij hebben ontzettend veel zin in deze wedstrijd en hopen dat jullie met z’n allen komen 
kijken! Wij hopen jullie allemaal te zien bij SV Reeshof op donderdag 9 juni! 

Een sportieve groet, Bram 

TEAM KLINKERS VS GROEP 8 

 Oproep Unit 4 
 
In de week van 13, 14 en 15 juni gaan 
we met unit 4 op werkweek. Voor 
deze werkweek zijn we nog op zoek 
naar een ouder die onze bagage op 
maandag zou kunnen brengen en op 
woensdag weer ophaalt. Mocht u 
beschikken over een busje of klein 
vrachtwagentje, en de tijd hebben om 
ons te helpen, dan horen wij graag 
van u. U kunt even onze unit binnen 
lopen of mailen naar  
jeroen.vanginneken@xpectprimair.nl 

mailto:jeroen.vanginneken@xpectprimair.nl


Adresgegevens: 

Woerdenstraat 60 

5036 BL Tilburg 

013– 5718240 

www.bsklinkers.nl 

 

 

 

bs.klinkers@xpectprimair.nl 

www.twitter.com/bsklinkers 

www.facebook.com/
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De feestneuzen 
 

13-05 Noa, Saffier 

16-05 Jeanne, Toermalijn 

17-05 Sven, Zilveroog 

17-05 Jasper, Flint 

18-05 Stijn, Saffier 

18-05 Thomas, Flint 

18-05 Jasmijn Jeanette, Robijn 

20-05 Malou, Zonnesteen 

20-05 Bastiaan, Saffier 

22-05 Alicja, Toermalijn 

23-05 Noortje, Topaas 

23-05 Pip, Jade 

23-05 Jesse, Topaas 

24-05 Lotte, Saffier 

25-05 Roos, Aventurijn 

26-05 Sebas, Zilveroog 

27-05 Esmeé, Maansteen 

27-05 Jasmijn, Tijgeroog 

 

 

SPORT NA SCHOOL 

Volgende week is er weer sport na school! Deze keer worden er voetbalclinics gegeven!  

Op dinsdag en woensdag zullen deze clinics tijdens de lessen zijn. Op woensdag is er ook na 
school de mogelijkheid om een clinic van een uur te volgen. De kinderen kunnen dan om half 3 
naar de gymzaal gaan om er een uurtje te voetballen. Dat duurt tot 15:30 uur. Dit is voor de kin-
deren van unit 3 en 4. Je hoeft je hier niet voor in te schrijven en dit is helemaal gratis. Heb je dus 
zin om extra te voetballen, zit je in unit 3 of 4? Kom dan volgende week woensdag na school naar 
de gymzaal! 

Ook het team van klinkers deed afgelopen dinsdag aan 

‘sport na school’. Het jaarlijkse Erik Dekkers sporttoer-

nooi werd gehouden op de sportvelden van Were Di. 

Elke school van Xpect Primair neemt deel aan dit toer-

nooi. Op de foto ziet u het Klinkers-beach-volley-bal-

team in actie. Ook deden er leerkrachten mee aan een 

potje tennis of jeu de boules.   

Op dinsdag 3 mei werd een van onze coaches: Appie Sopamena, door de gemeente gevraagd om 
met het meidenteam van Klinkers op 5 mei ( Bevrijdingsdag ) een straatvoetbaltoernooi te voetbal-
len. De meiden wilden natuurlijk meedoen. Drie van de meiden konden niet daardoor miste we 
iemand maar Appie heeft Isa Wijtsma gevraagd om het team te versterken. Dus met: Janne, Silke, 
Anna, Merel, Isa en ik hebben we in het centrum van Tilburg een toernooi gespeeld. Wat vooral 
heel leuk was, is dat Edgar Davids het Toernooi opende! Zoals je ziet zijn we ook met hem op de 
foto geweest. We moesten drie wedstrijden spelen. We hebben er 2 gewonnen en 1 gelijk ge-
speeld. De mensen die het hadden georganiseerd dachten dat het tot 1 uur duurde maar het ging 
veel sneller dan gedacht. We hadden eigenlijk gewonnen maar toen moesten we opeens nog een 
finale spelen en die hadden we toch wel verloren. Dus we werden tweede. Toch vond ik het super 
leuk en we kregen van coach Arjan nog een ijsje bij Crostino! 
 
Door Lynn 

MEIDENTEAM KLINKERS VOETBALT OP PIETER VREEDEPLEIN! 

Op woensdag 18 mei was het Cruijff Court 6x6 toernooi in Oos-
terhout. Het team was compleet en Janne, Silke, Isa, Anna, Me-
rel, Meagan, Kaya, Eleele en ik gingen enthousiast van start en 
wonnen de eerste wedstrijd met 1-0. De andere wedstrijden 
hadden we verloren, maar we hebben erg goed gevoetbald te-
gen zulke grote meiden. Tijdens de prijsuitreiking stonden alle 
teams op het veld en daar hoorden we dat we de respect award 
hadden gewonnen. Dat betekent dat we naast de winnaar van 
het toernooi ook door zijn naar de halve finales op 28 mei in 
Eindhoven. Er waren veel mensen die kwamen aanmoedigen. 
We hadden erg veel plezier in het voetballen en hebben een 
leuke dag gehad met onze super coaches Arjan en Appie.  
                                                                                               Door Lynn 

MEIDENTEAM KLINKERS WINT RESPECT AWARD CRUIJFF COURT 

 

Op de foto met Edgar Davids 

ERIK DEKKERS SPORTTOERNOOI 


