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02-12 sint op school! 
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Opening KC Evenwicht en Kringloop 

Vorige week dinsdag openden wij het derde kernconcept 

van dit schooljaar. Alle kinderen mochten, nadat zij hun jas 

en tas bij hun thuisgroep hadden gehangen, voor een half 

uur naar een andere klas ‘migreren’. Daar konden zij naar 

een verhaal luisteren over een meisje dat in een ander land 

was gaan wonen omdat het in haar eigen land niet veilig 

meer was. Het was erg leuk om te zien dat er kinderen uit 

unit 1 op bezoek durfden in unit 4. En dat kinderen uit unit 

4 nog eens herinneringen op wilden halen in unit 1.   
 

Bij het Kernconcept Evenwicht en Kringloop staan de be-

grippen ‘evenwicht’, ‘balans’ en ‘kringloop’ centraal. Het 

ene jaar gaan we met de kinderen op zoek naar de balans 

in natuur en techniek. Dit jaar nemen we de insteek balans 

in mens en maatschappij.  
 

Het verschijnsel evenwicht zien we heel goed terug bij mi-

gratie. Dat is ook waar we deze periode op in zullen zoo-

men. Als er tussen twee landen evenveel rijkdom, werkge-

legenheid en veiligheid is, zal er weinig migratie plaatsvin-

den. Er is dan sprake van evenwicht. Als er sprake is van 

een verstoring kan dit leiden tot een trek van het ene land 

naar het andere.  
 

In elke unit zal dit kernconcept op een bij de leeftijd pas-

sende wijze uitgewerkt worden. In unit 1 en 2 zal vooral 

Sint en Kerst centraal staan.   

Oma-Piet op bezoek 

Vorige week maandagmiddag kregen unit 1 en 2 bezoek 

van Oma-Piet. Oma-Piet heeft een kleinzoon. Hij is vracht-

wagenchauffeur en brengt mandarijnen van Spanje naar 

Nederland. Maar dat wil hij niet meer. Hij wil graag ook een 

Piet worden. Oma-Piet is te oud om hem alle pietendingen 

te leren. Daarom heeft ze de hulp ingeschakeld van alle 

Klinkerskinderen.    
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Donderdag 22 december zijn de kinderen om 12.30 uur uit! 
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Albert, Ine en Femke 

Op 14 december zullen wij afscheid nemen van Albert. Hij mag vanaf dan gaan genieten van 

zijn welverdiende pensioen. Dat zal hij voor het grootste gedeelte van het jaar in zijn huis in 

Frankrijk gaan doen. Wilt u afscheid nemen van Albert dan kan dat in de weken vooraf-

gaand. 

 

Juffrouw Ine neemt een sabbatical van de kerstvakantie tot 1 augustus. Zij gaat samen met 

haar man een verre reis maken.  

 

Juffrouw Femke gaat in maart haar droom verwezenlijken. Zij gaat emigreren naar Grieken-

land. Zolang als wij Femke kennen heeft zij deze droom al en wij zijn heel blij voor haar dat 

deze nu werkelijkheid gaat worden. 17 maart 2017 zal de laatste werkdag van Femke zijn.  

 

Nogal wat veranderingen binnen het team. Wij zijn inmiddels al op zoek naar passende op-

lossingen zodat het hopelijk voor de kinderen zo rustig mogelijk kan blijven.       

ZIJ VIEREN FEEST: 

30-11 Daan, Aventurijn 

01-12 Jady, Saffier 

02-12 Sven, Valkenoog 

03-12 Maud, Agaat 

03-12 Rick, Smaragd 

04-12 Evi, Aventurijn 

07-12 Sky, Agaat 

08-12 Ela, Jade 

09-12 Diesel, Smaragd 

10-12 Stijn, Aventurijn 

Simon van Dingstee (vader van Piet uit Robijn) is een nieuw MR-lid. Hij zal vanaf de volgende 
vergadering aanwezig zijn. Wij heten Simon van harte welkom. Bertine Snel bedanken wij 
voor haar inzet! 

Vanuit de MR 

De kerstviering zal plaatsvinden op donderdag 22 december. De viering bestaat uit een 
voorstelling en het kerstdiner. We hebben gekozen voor twee vieringen in verband met de 
leerlingaantallen. Voor unit 1 en 2 is de viering en het kerstdiner van 16.00 uur tot 18.00 
uur. Voor unit 3 en 4 van 19.00 uur tot 21.00 uur. De viering is alleen voor de kinderen. In 
de sfeervolle hal zal er voor alle ouders een kop koffie/thee klaarstaan.  

De kinderen van unit 1 en 2 brengen 4 hapjes mee. De kinderen van unit 3 en 4 brengen 6 
hapjes mee. Deze worden op een kerstbuffet uitgestald. Vanaf donderdag 8 december 
hangt er een intekenlijst bij het klaslokaal waarop u kunt aangeven wat er gemaakt gaat 
worden. 

De kinderen zijn die dag om 12.30 uit. De kinderen die gebruik maken van BSO Klinkers 
worden door de BSO opgevangen. Zorgt u dan wel voor een lunch en wat te drinken voor 
uw kinderen. Maakt u gebruik van een andere BSO, neemt u dan zelf even contact met hen 
op zodat opvang van uw kind die dag geregeld is. 

Kerstviering 

Wij zoeken ouders die op 8 december mee willen helpen met het aankleden van de school 
en ouders die op vrijdag 23 december de versiering mee willen helpen opruimen. Deze ou-
ders kunnen zich opgeven bij Kim van Oorschot (leerkracht unit 1).  

Wij zoeken enthousiaste vaders die tijdens het kerstdiner als obers de hapjes willen uitserve-
ren in de thuisgroep van hun eigen kind. Graag in (kerstmannen)pak.  

Oproep vanuit de werkgroep kerst 


