
  

IN DIT NUMMER 

Afsluiting KC tijd en ruimte  ........ 1 

Avondvierdaagse ........................ 2 

Aanwezigheid Ellen ..................... 2 

Verkeerssituatie .......................... 2 

Vanuit de MR .............................. 2 

Koningsspelen  ............................ 3 

Even voorstellen: Juf Meggie  ..... 3 

De feestneuzen ........................... 3 

Lentekriebels .............................. 4 

Studiereis naar Seattle ................ 4 

 

OP DE KALENDER 

25 april t/m 8 mei: meivakantie. 

10 mei: opening KC groei en leven. 

 

! LET OP ! 

Op de ouderkalender staat een 
foutieve datum. De sportdag is dit 
jaar op dinsdag 28 juni, wijzigt u 
dit gelijk even in uw agenda?  

Op donderdag 21 en vrijdag 22 april hebben we het kernconcept tijd en ruimte afge-

sloten. Zo hebben de kinderen in unit 1 van alles geleerd over planten, hoe ze groei-

en en de seizoenen. Na het uitstapje is er in iedere thuisgroep een tuincentrum als 

speelhoek gemaakt. De kinderen in unit 2 hebben een complete musical bedacht. 

‘Spacey zoekt zijn planeet’ is op donderdag 21 april in première gegaan. Op de Face-

book pagina van unit twee (en Klinkers) kunt u de link vinden naar de video.  

 

In unit 3 hebben de kinderen gewerkt aan het thema ‘Tijd om je te leren kennen’. Dit 

thema gaat over acht kinderen die ergens op de wereld leven. De leerlingen hebben 

deze acht kinderen tijdens het kernconcept  ‘geadopteerd’. Ze hebben onderzoek 

gedaan naar de landen waar ze vandaan komen. Op deze wijze hebben de kinderen 

geleerd over o.a. topografie, klimaten, continenten. In unit 4 hebben de kinderen 

onderzoek gedaan naar de problematieken die vandaag de dag aanwezig zijn op de 

continenten in de wereld. Vervolgens hebben ze diverse oplossingen bedacht en 

gepresenteerd aan elkaar.  
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AFSLUITING KERNCONCEPT TIJD EN RUIMTE 

De spelhoeken in unit 1 De musical van unit 2 

Het thema van unit 3 Het onderzoek van unit 4 



 

AVONDVIERDAAGSE 
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Deze week hebben de leerlingen een inschrijfformulier ontvangen voor de 
65e avondvierdaagse. Die zal plaatsvinden op 23-24-25 en 26 mei. U kunt op school inschrij-
ven op dinsdag 10 mei en woensdag 11 mei van 8.20 - 8.45 uur en van 14.30 - 14.45 uur in de 
hal.  

Het inschrijfgeld bedraagt € 5,- waarvan er € 3,50 voor de officiële inschrijving en de medaille 
is. Het overige geld wordt besteed aan een traktatie voor de kinderen. We hopen dat jullie 
weer met velen deelnemen aan deze wandelvierdaagse. Samen maken we er een feestje van! 

Met sportieve voeten... ehhh... groeten,  
 
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 19: 9,10, 11 en 12 mei 

 

Week 20: 17,18,19 mei 

 

 

  

 

VERKEERSSITUATIE 

We zijn blij dat we meer ruimte hebben gekregen op het plein nu de fietsbeugels verplaatst zijn 
naar de voorkant van school. De realisatie van het nieuwe schoolplein zal spoedig plaatsvinden. 

Het was even wennen maar gelukkig gaat het 
parkeren van de fietsen tussen de beugels en in 
het fietsenrek steeds beter. We realiseren ons 
dat dit geen geweldige situatie is maar op dit mo-
ment moeten we het doen met wat er is. We zijn 
met de gemeente in gesprek om een stukje gras-
land in de hoek erbij te kunnen betrekken zodat 
er extra beugels geplaatst kunnen worden.  

We houden u op de hoogte. 

VANUIT DE MR 

Hieronder vindt u de laatste informatie vanuit de MR.  

 Koen Verdonk wordt per ingang van het nieuwe schooljaar 2016-2017 de voorzitter van de 

MR. Stef Smit, sluit zich als ouders, aan bij de MR. 

 Er is een communicatieprotocol vanuit de MR opgesteld, deze is bij de directie neergelegd. 

 Wat verder ter tafel is gekomen: lustrum, vacature nieuwe directeur, schoolfotograaf. 

Wanneer u vragen heeft aan de MR m.b.t. beleid en organisatie kunt u altijd mailen naar ons 

gezamenlijke e-mail adres: MR.klinkers@gmail.com 

Met vriendelijke groet namens de MR, 

Ron van Beek (voorzitter), Koen Verdonk, Bertine Snel, Stef Smit, Joortje Joosen, Marijke van 

der Waal en Kim van Oorschot. 
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www.bsklinkers.nl 
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De feestneuzen 
 

16-04 Lisa, Jade 

16-04 Wessel, Maansteen 

17-04 Kyona, Jade 

20-04 Thijs, Saffier 

20-04 Lana, Topaas 

21-04 Lieke, Saffier 

21-04 Cherdentelly, Jade 

22-04 Amke, Topaas 

23-04 Siem, Smaragd 

25-04 Finn, Tijgeroog 

27-04 Jessy, Zilveroog 

01-05 Romy, Saffier 

02-05 Mirre, Jade 

03-05 Jayden, Maansteen 

03-05 Amy, Jade 

05-05 Joep, Maansteen 

06-05 Arda, Jade 

06-05 Max, Zonnesteen 

07-05 Fabian, Tijgeroog 

10-05 Sjoerd, Jade 

11-05 Isis, Saffier 

12-05 Noémie, Maansteen 

 

 

 

 

Vanmorgen hebben wij met alle kinderen naar het optreden van Febe Jayani (groep 6, Maansteen)  
gekeken. Febe mocht tijdens de opening van de Koningsspelen zingen en dansen voor de koning 
en dat was natuurlijk een hele eer. Samen met andere kinderen zong zij het Koningsspelen lied 
“Hupsakee’’.   Het was erg gezellig om met de hele school live naar de uitzending te kijken en mee 
te dansen. Hieronder vindt u enkele foto’s van vanochtend.  
 
 

KONINGSSPELEN 

Ik ben Meggie Kivits en ik kom tot de zomervakantie op donderdag en vrijdag werken in de groep 
Maansteen, samen met  Jos.  Op maandag, dinsdag en woensdag werk ik ook nog bij de Biblio-
theek Eindhoven als projectleider op de afdeling innovatie. Daar ben ik bezig met een heel leuk 
project, waarbij we aan het onderzoeken zijn of we in de wijken in Eindhoven kleine ateliers kun-
nen opstarten waar jonge kinderen met hun ouders en buurtbewoners naar toe kunnen komen 
om op een informele manier te leren. Dat doen we vanuit de pedagogische benadering van Reggio 
Emilia, een stroming die er van uit gaat dat je kinderen het beste kunt volgen in hun beleving. Daar 
proberen we dan zoveel mogelijk bij aan te sluiten met beeldende projecten. Kunst stimuleert 
namelijk het creatieve denkvermogen, iets wat we steeds meer nodig hebben in de veranderende 
maatschappij. 
 
Voordat ik in de bibliotheek werkte heb ik altijd in het onderwijs gewerkt, in de groepen 5/6 en 
3/4 op de Driehoek in Hilvarenbeek en later ook nog als kleuterjuf op de Panta Rhei in Tilburg. 
De laatste maanden begon ik het intensievere werk met kinderen toch wel echt te missen, dus ik 
ben heel blij dat ik weer als juf aan de slag kan gaan. De laatste twee weken heb ik al kennis mo-
gen maken met mijn nieuwe collega’s en de kinderen en ik vind het nu al weer heerlijk om voor de 
klas te staan. Het wordt een hartstikke gezellige tijd op Klinkers! 
 
Verder misschien nog leuk om te weten: 
Ik woon in Tilburg en ik heb het er erg naar mijn zin. In mijn vrije tijd zit ik dan ook graag lekker op 
een terrasje met wat vrienden of slenter ik door de binnenstad. Daarnaast ben ik dol op lekker 
eten, houd ik me op amateurniveau bezig met fotografie, word ik blij van de natuur en ben ik een 
mooi-weer-wielrenner. Carnaval (ik zit zelfs bij een kleine vrouwen carnavalsvereniging), reizen en 
mensen ontmoeten behoren ook nog tot de dingen die 
me gelukkig maken. Mocht je me tegenkomen in de 
gang, vraag me gerust alles wat je wilt weten.  
 
Tot snel!  
Groetjes van Meggie  
 
 
 
 

EVEN VOORSTELLEN: MEGGIE KIVITS 
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Een volle zaal vol trotse ouders 

bij de musical van unit 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een dag later een volle gymzaal 

om de opening van de Konings-

spelen te vieren.  

 

 

 

De ouderavond over lentekriebels was druk bezocht. Meer dan 90 ouders hebben samen met het 
team en de GGD gesproken over de thema’s rond de week van de lentekriebels. De lentekriebels 
integreren wij in het kernconcept groei en leven. Dit kernconcept gaat ook over het lichaam.  
 
Na de ouderavond hebben we in iedere unit besproken welke thema’s uit het leskatern de leer-
krachten gaan behandelen. In unit 1 gaan we het hebben over: jongens en meisjes, hoe ben ik 
geboren?, wat voelt fijn en wat niet. In unit 2 zijn de thema’s: wie ben ik?, jongens en meisjes, wat 
voel ik, in je blootje, wat voelt fijn, wat voelt niet fijn en hoe zeg ik nee. In unit 3 zijn de thema’s: 
jongens en meisjes over elkaar, gezocht: een vriend, vriendschap, verliefd en relaties. In unit 4 
behandelen we de volgende thema’s: ik verander in de puberteit (meisje), ik verander in de puber-
teit (jongen), bloos je van bloot?, voortplanting en veilige seks en verliefdheid en verkering. 
We behandelen deze thema’s ook in relatie tot de kanjertraining en de inhoud van het kerncon-
cept. Wanneer u specifieke vragen heeft, kunt u het beste contact opnemen met de leerkracht van 
uw kind.  

LENTEKRIEBELS 

 

Afgelopen week ben ik samen met vier andere collega’s namens het bestuur van Xpect Primair op 

studiereis geweest in Seattle. Dit was onderdeel van het Microsoft Surface Project waar wij als 

school aan meedoen. Het einde van dit tweejarig project komt in zicht. Vanwege deelname aan dit 

project beschikken de kinderen in unit 4 allemaal over hun eigen device (Surface tablet).  

Tijdens de studiereis heb ik twee scholen bezocht, een public school en een private school. Dit 

heeft mij nieuwe inzichten gegeven over de toepassing van technologie in het onderwijs. Tevens 

zijn we twee dagen op het hoofdkantoor van Microsoft geweest. Op de campus in Redmond heb-

ben we de nieuwste ontwikkelingen gezien van Microsoft op het gebied van het onderwijs.  

Het was een waardevolle reis vol met nieuwe inzichten op het gebied van passend onderwijs, 

technologie, onderwijsvernieuwingen en nog veel meer. Vindt u het leuk om een van mijn blogs te 

lezen? Dan kunt u deze lezen op mijn website. Ook op de Facebook pagina van Klinkers vindt u een 

link naar deze blogs. In totaal heb ik drie blogs geschreven over deze enerverende week.  

U kunt de verslagen van deze studiereis teruglezen op www.josmontulet.nl/portfolio/blog/ 

 

Met vriendelijke groet, 

Jos Montulet 

STUDIEREIS SEATTLE 

In de bijlage vindt u nog extra informatie over de week van de lentekriebels en 
enkele leesboeken en websites. Deze bronnen staan per leeftijd beschreven.  


