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WIJZIGING KALENDER 

 
Om alvast in uw agenda te note-
ren: De themaouderavond van 22 
februari 2015 over lentekriebels is 
verplaatst naar 11 april 2015. Op 
deze manier past het binnen het 
kernconcept groei en leven.  

U bent welkom op 11 april vanaf 
19.45 uur. 

Deze rubriek zal gedurende het eerste half jaar van de verbouwing op Klinkers een 

vast onderdeel zijn van iedere klinkerlink. Op deze manier houden wij u op de hoogte 

van de laatste ontwikkelingen omtrent de verbouwing op Klinkers.  

 

Op woensdag 2 december staat er een nieuw bouwoverleg gepland. Zoals wij in de 

vorige Klinkerlink berichten verloopt de oplevering van de lokalen volgens planning.  

Hierdoor kan er direct na de kerstvakantie, op 4 januari, gestart worden met alle 

units op Klinkers. Afgelopen maandag heeft er een overleg plaatsgevonden tussen 

unit 2 en Kinderstad om het gezamenlijke gebruik verder met elkaar af te stemmen. 

Dit belooft een mooie samenwerking te worden op één nieuwe locatie.  

 

Inmiddels is ook de nieuwbouw van Kinderstad wind– en waterdicht. De ramen zijn 

geplaatst en de vloer is gestort. Van binnen ziet het er open en ruimtelijk uit. Op dit 

moment wordt er hard gewerkt aan het plaatsen van de wanden, kozijnen en de 

entresols in de nieuwe ruimtes voor unit 2.  

 

Hieronder ziet u een aantal foto’s van de huidige stand van zaken.  
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Aanwezigheid Ellen 

Vanwege de wisselende werk-
dagen van Ellen, communiceren 
wij de komende periode via de 

klinkerlink op welke dagen u 
Ellen kunt treffen op 

Klinkers. 

Week 49: 24,25 en 26 nov. 
Week 50: 1,2,3, en 4 dec. 

 

U ziet in deze klinkerlink een aantal foto’s van het spel in unit 1 en 2. Op deze manier werken kinderen  
spelenderwijs op een betekenisvolle manier aan functionele taal- en rekendoelen.  

VANUIT DE MR 
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Op donderdag 12 november zijn de volgende zaken besproken tijdens de MR vergadering: 
 
Binnen het team is het schoolplan bekeken en kritisch doorgenomen. Vanuit elke unit zal er 
iemand worden gevraagd om het schoolplan aan te passen zodat er een definitieve versie 
komt. Deze versie zal in de volgende MR vergadering besproken worden. 
 
Ook het jaarverslag van de MR wordt in de volgende vergadering besproken. Wanneer deze is 
vastgesteld zal hij naar alle ouders gemaild worden.  
 
Wij hebben kort gesproken over het nieuwe luizenprotocol. Fijn om te horen/zien dat de eer-
ste ronde goed verlopen is. Daarnaast is er gesproken over het verbeteren van de communica-
tie en zijn er ideeën aangedragen. Deze ideeën worden in het team voorgelegd namens de 
MR. We houden u op de hoogte.  

 

In unit 2 is er een winkel waar pepernoten 

verkocht worden. Spelenderwijs rekenen 

met geld en hoeveelheden. 



Adresgegevens: 

Woerdenstraat 60 

5036 BL Tilburg 

013– 5718240 

www.bsklinkers.nl 

 

 

 

bs.klinkers@xpectprimair.nl 

www.twitter.com/bsklinkers 
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De feestneuzen: 
 

21-11 Joost, Agaat 

22-11 Lana, Zilveroog 

24-11 Mats, Zonnesteen 

26-11 Sanne, Topaas 

26-11 Raff, Jade 

30-11 Daan, Aventurijn 

30-11 Bram, Maansteen 

01-12 Jady, Saffier 

02-12 Hannah, Topaas 

02-12 Sven, Valkenoog 

03-12 Maud, Aquamarijn 

03-12 Rick, Zonnesteen 

 

Zoals u op de eerste pagina heeft kunnen lezen hebben wij de thema-ouderavond van 22 februari 
2015 verzet naar 11 april 2015. Deze thema-avond verzorgen wij samen met de GGD. 

Lentekriebels gaat over relaties en seksualiteit. De lessen dragen er aan bij dat kinderen een posi-
tief zelfbeeld en adequate vaardigheden ontwikkelen op het gebied van relaties en seksualiteit. In 
iedere unit zal daar op passende wijze aandacht aan worden besteed gedurende het kernconcept. 
Om ons hier samen zo goed mogelijk op voor te bereiden, heeft u als ouder de mogelijkheid om 
deze informatieavond bij te wonen. Tevens zal het team in een workshopvorm informatie ontvan-
gen van de GGD om met dit thema in de klas aan de slag te gaan.  

Voor meer informatie over de inhoud van de week van de lentekriebels gaat u naar de website 
www.weekvandelentekriebels.nl. Daar vindt u praktische informatie voor u als ouder en videoma-
teriaal. T.z.t. zal via de Klinkerlink worden gecommuniceerd hoe en bij wie u zich hiervoor kunt 
aanmelden.  

WAT HOUDT ‘LENTEKRIEBELS’ IN? 

De kerstkaarten zijn inmiddels gedrukt en ontvangen. Vanaf 7 december 
starten wij met de kerstkaartenactie en de verkoop van de zelfgemaakte 
kaarten. In de volgende Klinkerlink ontvangt u daarover meer informatie.  

Lana, Noortje, Matthijs, Miloud (unit 4) en Lynn en Tieme Voncken (unit 3) doen namens Klinkers 
mee aan de FIRST LEGO League. De FIRST LEGO League is een internationale wedstrijd gebaseerd 
op LEGO voor leerlingen van 8 t/m 14 jaar. Bij deze wedstrijden is het de bedoeling om met een 
LEGO-robot missies uit te voeren. Deze missies zijn elk jaar anders. Bij deze wedstrijden worden 
niet alleen de robots zelf beoordeeld, die men met een team moet maken en programmeren, ook 
moet er een presentatie worden gegeven over een speciaal project: 'Trash Trek'. De twee andere 
beoordelingspunten zijn teamwork en de technische presentatie van de robot. 

Onze deelnemers zijn al weken aan de slag met het programmeren van een LEGO- robot en met 
het maken van een presentatie over 'Trash Trek' (het pad van het afval). Op 12 december wordt de 
wedstrijd voor de regio Tilburg gehouden op Fontys Campus Stappegoor in gebouw P3. Als u een 
kijkje wilt komen nemen bent u van harte uitgenodigd. De toegang is gratis. De kinderen zijn om 
9.45 uur aanwezig, de wedstrijden beginnen om 10.15 uur. 

Verzoek 
Tevens is er een verzoek vanuit de legoleaguegroep. Welke ouder kan en wil voor ons een wed-
strijdbak maken? Deze bak heeft de afmetingen 2438mm X 1143mm X 1219mm. Nu oefenen de 
kinderen nog op de grond. De wedstrijden worden echter gehouden in een grote houten bak 
(multiplex of triplex). Wie wil ons uit de brand helpen? Wij willen heel graag een wedstrijdbak, om 
deze missies in te oefenen. U kunt hiervoor contact opnemen met meneer Danny 
(danny.keppel@xpectprimair.nl) 
 
Regiofinale Tilburg Zaterdag 12 december 
Locatie: Fontys Campus Stappegoor, gebouw P3 
Dagprogramma 
9.45  Opening regiofinale 
10.15  Wedstrijden, presentaties en jureringen 
12.30           Lunchpauze 
13:00           jrFLL expo (tot 15:00) 
13.15            Wedstrijden, presentaties en jureringen 
16.00           Halve finale en finale in wedstrijdarena 
16.30          Award ceremonie en afsluiting 

FIRST LEGO LEAGUE OP KLINKERS 


