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Ouderavond Mediawijsheid 

Op maandag 7 november hielden wij 

onze eerste thema-ouderavond van dit 

schooljaar. Deze avond is bezocht door 

zo’n 60 ouders. Bernolf Kramer, docent 

aan de Fontys pabo Tilburg, en Martijn 

Schoormans, adjunct directeur op een 

school in Tilburg Noord, verzorgden 

deze avond. In 1,5 uur namen zij ons 

mee in de wereld van het internet en 

vooral wat onze kinderen daar doen.  

 

De belangrijkste dingen die zij ons meegaven waren: heb vertrouwen in je kind, ga 

(dagelijks) het gesprek aan over wat ze met media doen en of ze aan je kunnen laten 

zien hoe het werkt. Toon interesse in het online gedrag. Maak afspraken met je kin-

deren en ben je bewust van je eigen rolmodel.  

Alle info over de ouderavond is te vinden op: http://goo.gl/scUhMt 

 

Hieronder vindt u een lijstje met nuttige websites: 

Www.mediasmarties.nl 

Www.mijnkindonline.nl 

Www.mediaopvoeding.nl 

Www.mediawijsheid.nl 

Www.nji.nl/Mediaopvoeding 

Www.mediaukkies.nl  

 

Deze week begint de week van de mediawijsheid. Tijdens deze week worden er in Ne-

derland allerlei activiteiten georganiseerd rondom mediawijsheid. Het thema van dit 

jaar is ‘feit, fake of filter’ om kinderen en volwassenen bewust te maken van hoe wij 

worden beïnvloed door media.  

Kijk op www.weekvandemediawijsheid.nl voor meer informatie. 

 

 

Er staan dit schooljaar nog 2 thema-ouderavonden op de kalender. Deze zullen zijn 

op maandag 30 januari 2017 en maandag 3 april 2017. 

Wanneer u ideeën of wensen heeft over de mogelijke invulling van één van deze ou-

deravonden dan horen wij dat graag van u!  



 

 

Uitstapje Wandel-

bos 

Unit 1 sluit donderdag 17 

november het kernconcept 

af met een boswandeling in 

het Wandelbos. Ze gaan 

daar op bezoek bij kabouter 

Sten. Sten heeft de afgelo-

pen weken een flinke brief-

wisseling gehad met de 

kinderen van unit 1. 

Echter kunnen de kinderen 

van Tijgeroog nog niet naar 

het Wandelbos omdat er 

nog geen auto’s zijn die hen 

daar naar toe kunnen bren-

gen. 

Wie wil er met hen mee 

naar het Wandelbos? Ze 

Sinterklaas heeft laten weten op vrijdag 2 december een bezoek te brengen aan Klinkers! 
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Op dinsdag 22 november en woensdag 23 november voeren wij 10-minuten gesprekken 

met alle ouders van kinderen in groep 1 t/m 7. Vandaag heeft u daar middels een briefje 

een uitnodiging voor ontvangen. Mocht u niet aanwezig kunnen zijn op de aangegeven 

tijd dan verzoeken wij u om zelf te ruilen met een andere ouder. Op de deur van de thuis-

groep hangt het rooster, u kunt dan zelf zien met welke ouder u kunt ruilen. We vinden 

het fijn als u na het ruilen de wijziging ook aan geeft op het rooster.  

Joortje en Ine in Oeganda 

In de herfstvakantie hebben wij de Bondeko school in Kayunga (Oeganda) bezocht. 
Kayunga ligt op ongeveer anderhalf uur rijden van de hoofdstad Kampala. De kinderen die 
de school bezoeken komen uit de armste gezinnen. 
 
Wij hebben ons, samen met Ellen Zonneveld en de leerkrachten, verdiept in het rekenon-
derwijs en een kleine bijdrage mogen leveren om het meer gevarieerd te maken. 
De kinderen uit unit 2 hebben heel erg meegeleefd en hebben met ons gecommuniceerd 
via Skype. Op vrijdag 18 november organiseren wij een markt in onze unit om geld in te 
zamelen voor de Bondeko school. De markt is van 12.00 uur tot 12.30 uur. U bent van 
harte uitgenodigd om deze markt te bezoeken en een bijdrage te geven voor de kinderen 
in Oeganda. 

 
Het was een onvergetelijke 
ervaring. 
 
Joortje en Ine, 
Unit 2 

Oudergesprekken 

 

  

De ouderraad zoekt hulpouders 

 

Voor de organisatie van verschillende activiteiten zoeken wij extra handen. Te denken valt 
aan activiteiten als de school versieren, ranja schenken, knutselen. Wie ons wil en kan hel-
pen bij dergelijke activiteiten kan zich opgeven via de mail bij Ingrid Bertens. Ook hangt er 
een inschrijflijst op de deur van de klassen. Alvast geweldig bedankt! 

OR BS Klinkers 
Ingrid Bertens 

Frans-ingrid@home.nl  
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Sportcoaches 

Op verschillende basisscholen waren al initiatieven om het buiten spelen in de 
pauzes te bevorderen. Hierdoor is het idee ontstaan voor een nieuwe integrale 
aanpak voor beweegprogramma’s op schoolpleinen: Citytrainer junior. Dit alles 
in het kader van de gezonde school aanpak. Men wil daarmee zoveel mogelijk 
aansluiten bij het reeds succesvolle citytrainers project voor jongeren van 10 tot 
14 jaar.  

Op Klinkers gaan we hier ook mee beginnen. 18 kinderen van unit 4 hebben zich 
hiervoor ingeschreven. De komende 4 weken worden zij door meneer Pim opge-
leid tot Citytrainer junior. Na die 4 weken is er een afsluiting met een spellenmid-
dag die de citytrainers junior zelf gaan organiseren in samenwerking met het 
Reeshof College. Na het succesvol afronden van de opleiding ontvangen de kin-
deren een certificaat en mogen ze zich Citytrainer junior noemen. 

Vanaf dan gaan deze kinderen op maandag t/m donderdag tijdens de grote pau-
ze van unit 3 & 4 beweegactiviteiten verzorgen. Ze zullen deze verzorgen op het 
dak en op het plein. Ook zal er een Citytrainer als scheidsrechter functioneren op 
het voetbalveld. Op deze manier creëren ze meer structurele beweegmomenten, 
verbeteren ze de sfeer en de sociale omgang op de speelpleinen. Een Citytrainer 
junior heeft maximaal 1 dag van de week een activiteit voor de pleinen. Zo kun-
nen ze de rest van de week ook lekker spelen. 

De Citytrainers junior krijgen ook de middelen om nieuw buitenspeelmateriaal 
aan te schaffen. Ze hebben hier zelf over nagedacht en dit materiaal wordt ook 
echt gekocht. Tijdens de pauze zijn zij hier verantwoordelijk voor.   

Door dit project creëren de Citytrainers junior 4 extra beweegmomenten naast 

de 2 regulieren gymlessen in de week. Op deze manier dragen basisschoolkin-

deren bij aan een gezondere leefomgeving voor hun leeftijdsgenoten. 

Gezonde school 

Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School 
laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door 
deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat! 

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris 
klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leer-
lingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezon-
dere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.  

Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat be-
wegen en sport. 

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. 
Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl. 



 Dinsdag 22 november: opening Kernconcept Evenwicht & Kringloop. 

Kernconcept Communicatie 
Op 11 oktober 2016 openden wij kernconcept Communicatie met een groot aantal post-

bezorgers door de hele school. Deze week sluiten wij in elke unit het kernconcept af.  

 

In unit 1 is vooral gespeeld over de post, hebben ze huisnummers verkend in de wijk, zijn 

ze op bezoek geweest bij Bruna voor het post-punt en kregen ze de laatste weken post 

van kabouter Sten die in het Wandelbos woont. Aanstaande donderdag sluit unit 1 dit 

kernconcept af door op bezoek te gaan bij kabouter Sten. 

 

In unit 2 heeft het kernconcept in het teken gestaan van de Bondeko-school in Oeganda. 

De kinderen hebben d.m.v. diverse communicatiemiddelen informatie gekregen, opge-

zocht en verwerkt. Ze hebben geskyped met de kinderen in Oeganda, gemaild, gelezen, 

veel gepraat, geluisterd en geschreven. Als afsluiting van dit kernconcept organiseren zij 

aanstaande vrijdag om 12.00 uur een markt waarin zelfgemaakte knutselwerkjes worden 

verkocht. De opbrengst is voor de Bondeko-school. 

 

Unit 3 heeft dit kernconcept gewerkt aan een digitale klassenkrant. Zij hebben zich daarbij 

verdiept in het schrijven van teksten. Eerst moesten de 

kinderen hun tekst in het klad schrijven, daarna kregen 

ze feedback en konden ze hun teksten aanpassen. Als 

afsluiting zal unit 3 een spel gaan doen met de woorden 

van het kernconcept.  

 

In unit 4 is tijdens dit kernconcept gewerkt aan het ma-

ken van een website over unit 4 en de rest van de 

school. Hierbij is het verzamelen van informatie en het 

schrijven van teksten sterk naar voren gekomen. Hun 

website is te vinden op www.klinkersunit4.com. Deze 

website is nu nog leeg maar zal komende week gevuld worden door de redactie. Als af-

sluiting zullen zij hun website lanceren. 

Aanmelding broertjes en zusjes 

Op dit moment proberen wij een inschatting te maken van het aantal leerlingen voor vol-

gend schooljaar. Wanneer er nog jongere broertjes of zusjes in het gezin zijn die nog niet 

naar school gaan en ook nog niet aangemeld zijn, vragen wij u dit binnenkort te doen. Op 

die manier kunnen wij met de komst van deze kinderen rekening houden. Een aanmeld-

formulier kunt u halen bij de administratie.  

Kerstviering 
Op donderdag 22 december zullen de kinderen ‘s middags om 12.30 uur vrij zijn. De kin-

deren van unit 1 en 2 zullen diezelfde middag van 16.00 uur tot 18.00 uur kerst vieren op 

school. De kinderen van unit 3 en 4 vieren daarna kerst van 19.00 uur tot 21.00 uur. 

 

Meer informatie over kerst kunt u lezen in de volgende klinkerlink. 

ZIJ VIEREN FEEST: 

18-11 Soulaiman, 

Agaat 

18-11 Tijn, Flint 

19-11 Cornel, Jade 

19-11 Sjors, Jade 

19-11 Sander, Jade 

21-11 Joost, Zon-

nesteen 

22-11 Lana, Saffier 

24-11 Mats, Topaas 
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