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 Opening KC communicatie 

Vorige week dinsdag openden wij het tweede kernconcept van 

dit schooljaar. Alle kinderen kregen bij binnenkomst een enve-

lop. Op die envelop stond een naam, een unit of een thuisgroep. 

Aan alle kinderen de opdracht om hun envelop op de juiste 

plaats te bezorgen. Het was prachtig om te zien hoe iedereen 

zijn best deed om dit zo goed mogelijk te doen en hoe de kin-

deren elkaar hielpen. 

 

Communicatie is een van de meest wezenlijke kenmerken van de 

mens. Ook bij het leren speelt communicatie een belangrijke rol. 

We communiceren voortdurend met elkaar, zowel mondeling als 

schriftelijk, zowel verbaal als non-verbaal. Bij communicatie pro-

beert de zender een boodschap over te brengen naar de ontvan-

ger. Het is afhankelijk van twee factoren of de boodschap over-

komt zoals die bedoeld is: wil de ontvanger de boodschap ont-

vangen en begrijpt de ontvanger de boodschap. Een boodschap 

kan ook verkeerd begrepen worden, er is dan sprake van een 

misverstand.  

 

Het kernconcept Communicatie hangt nauw samen met het vak 

taal. In dit kernconcept leren leerlingen waarom de vaardighe-

den die ze bij taal leren van belang zijn. Ze leren bijvoorbeeld het 

belang van een correcte spelling en grammatica en wat de ingre-

diënten zijn van een goede communicatie.  

 

In elke unit zal dit kernconcept op een bij de leeftijd passende 

wijze uitgewerkt worden.  



 

Dinsdag 18 oktober 19.30 uur: infoavond voortgezet onderwijs unit 4.  
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De bak met gevonden voorwerpen zit weer behoorlijk vol. Jassen, shirts, sportschoenen, 

bekers en bakjes. Kijkt u deze week nog eens in deze bak! Op vrijdag maken we de bak-

ken weer leeg . De spullen gaan dan naar PortAgora in de Goirkestraat, dit is een kring-

loopwinkel die zich richt op goede doelen. 

Ook is er een ringetje gevonden, deze ligt bij de administratie.  

Klinkerlink 

De klinkerlink van 31 oktober zal komen te vervallen ivm de herfstvakantie. De volgende 

klinkerlink zult u op maandag 14 november in uw mailbox ontvangen. Mochten we tus-

sendoor belangrijke zaken te melden hebben dan ontvangt u hierover van ons een apart 

mailtje.  

Gevonden voorwerpen 

Thema ouderavond 

Op maandag 7 november staat er een thema-ouderavond gepland.  Deze avond zal begin-

nen om 20.00 uur. Het thema van deze ouderavond is Mediawijsheid.   

Juf Joortje en Juf Ine naar Oeganda 

Joortje en Ine zullen donderdag vertrekken naar Oeganda. 

Zij zullen daar samen met Ellen Zonneveld gaan helpen op 

een school. Ine heeft haar werkdagen kunnen ruilen. Joor-

tje zal deze week op donderdag en vrijdag afwezig zijn. Op 

maandag en dinsdag na de vakantie is Joortje ook afwezig. 

Er zal op deze dagen een vervanger in de groep komen. 

Wij wensen Joortje en Ine veel plezier! 

Xpectevent 

Op woensdag 5 oktober 2016 was er een studiedag voor de kinderen. De leerkrachten 

van heel xpectprimair werden op deze ‘dag van de leraar’ in het zonnetje gezet door hun 

bestuurder.  Voor alle leerkrachten was de concertzaal Tilburg afgehuurd en werden zij 

verrast door optredens van diverse studenten van het Factorium, een optreden van Ur-

gert en van Deudekom over succes en een inspiratie sessie van Richard de Hoop, die de 

diverse teamrollen van Belbin vergeleek met muziekinstrumenten. De dag werd afgeslo-

ten met een optreden van Nielson.  

ZIJ VIEREN 

FEEST:

18-10 Meike, Saffier 

20-10 Joep, Topaas 

20-10 Santi, Aventurijn 

21-10 Ninthe, Tijgeroog 

22-10 Chess, Flint 

23-10 Inèz, Zonnesteen 

28-10 Dyani, Jade 

28-10 Sam, Topaas 

28-10 Sophie, Smaragd 

28-10 Mika, Maansteen 

29-10 Jasmijn, Aventurijn 

31-10 Ella, Zilveroog 

31-10 Inke, Jade 

02-11 Maxim, Agaat 

08-11 Nienke, Jade 

09-11 Timo, Flint 

10-11 Eleele, Topaas 

10-11 Thijmen, Aventurijn 

11-11 Gijs, Zonnesteen 

11-11 Marissa,  Topaas 

11-11 Nienke, Flint 

12-11 Veerle, Aventurijn 

13-11 Lars, Agaat 


