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Kernconcept Energie 

Dinsdagochtend 10 januari 2017 openen wij kernconcept Energie. Vanaf 8.20 uur zijn in 

de hele school allerlei proefjes te zien. Het zou leuk zijn als u samen met uw kind wat 

proefjes kunt bekijken. Vanaf 8.40 uur  willen we weer dat kinderen langzaamaan naar de 

groep gaan zodat we rond 8.45 uur weer echt kunnen beginnen.  

 

Tijdens dit kernconcept staat de volgende vraag centraal: “op welke manieren kun je iets 

laten bewegen”.  De kinderen kijken de komende weken met name naar de verschillende 

bronnen van energie, hoe de zon de bron van alle energie is en op welke wijze deze ener-

gie wordt omgezet in beweging, licht, warmte 

en geluid.  

De beste wensen 

Het nieuwe jaar is al weer 9 dagen oud. Hier en daar werden vanmorgen nog wat handen 

geschud om elkaar het allerbeste te wensen. Via deze weg willen we dat naar iedereen 

uitspreken! Dat 2017 maar weer een mooi jaar mag worden.  We hopen dat jullie net als 

wij genoten hebben van de kerstvakantie.  

 

Want na een heerlijke vakantie was het vanmorgen toch wel erg vroeg toen die wekker 

ging. Maar toen we vanmorgen al die vrolijke snoetjes weer binnen zagen druppelen was 

die wekker van vanmorgen al weer gauw vergeten.   
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Woensdag 18 januari 2017 : Studiedag! 
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Op woensdag 14 december 2016 hebben we afscheid genomen van meneer Albert. Iedere 

unit heeft hier op eigen wijze aandacht aan besteed. Meneer Albert is nu aan het genieten 

van zijn pensioen en wij zijn hard op zoek naar een nieuwe conciërge! De sollicitatieproce-

dure is in volle gang. We hopen u in de volgende Klinkerlink onze nieuwe conciërge voor te 

kunnen stellen.  

Juf Ine is door unit 2 in het zonnetje gezet en is nu heerlijk aan het genieten van haar lange 

reis.   

City Trainers Junior 
In 2017 is Klinkers 18 citytrainer juniors rijker! Tijdens de kerstviering hebben deze kin-
deren hun certificaat ontvangen na een opleiding van 4 weken en een spellenmiddag die 
ze zelf hebben georganiseerd! 
Deze kinderen gaan in 2017 activiteiten verzorgen tijdens het buitenspelen voor unit 3 en 
unit 4. 
Gefeliciteerd voor deze toppers: Raf, Raf, Lynn, Morris, Zebulon, Stan, Melike, Roos, Sven, 
Tieme, Mète, Thomas, Lotte, Quinty, Luc, Jady, Emmie en Sam. 

Eind november heeft Klinkers met 30 kinderen aan de Warandeloop mee gedaan! De kin-
deren hebben het weer super gedaan in de kou! Er zijn een aantal kinderen in de prijzen 
gevallen en we hebben als school de 3e plaats behaald. Hiermee hebben we een waarde-
bon gewonnen van Tim Tom! Super gedaan allemaal! 

Afscheid meneer Albert en juf Ine 

Warandeloop 

Mini-ondernemingen voor Serious Request 

De kinderen van unit 4 hadden tijdens kernconcept Evenwicht en Kringloop de opdracht 

gekregen om een mini-onderneming te starten. De bedoeling van de onderneming was 

zo veel mogelijk winst maken voor Serious Request. Dagelijks voor– en na schooltijd wa-

ren de ’winkeltjes’ geopend. Onder schooltijd werd gekeken hoe de onderneming aange-

past kon worden zodat er meer winst gemaakt kon worden. Die aanpassingen varieerden 

van iets veranderen in de prijs, andere reclame maken of een andere locatie zoeken. Op 

vrijdag 23 december hebben zij de cheque van € 2293,65 naar het glazen huis gebracht.   



ZIJ VIEREN FEEST: 

09-01 Matz, Jade 

12-01 Maud, Saffier 

17-01 Sam, Valkenoog 

18-01 Naz, Flint 

18-01 Oscar, Aventurijn 

20-01 Dean, Topaas 

20-01 Elize, Robijn 
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Themaouderavond 

Op maandag 30 januari organiseren wij een tweede themaouderavond. De avond zal star-

ten om 20.00 uur en eindigen om 21.30 uur. Het thema van deze avond zal zijn: ‘leren in 

de thuissituatie’. Tijdens deze avond kunt u inspiratie opdoen over wat u thuis met uw 

kind kunt doen en wat aansluit bij wat wij doen op school. 

 

Er worden die avond diverse workshops gegeven door leerkrachten van Klinkers. Deze 

workshops variëren van educatief speelgoed voor kleuters tot programmeren voor de 

wat oudere kinderen. Er zal ook een workshop zijn over kinderboeken en hoe u daar mee 

om kunt gaan in de thuissituatie. We willen tijdens deze avond ook met een aantal ouders 

in gesprek gaan over educatief partnerschap. Tijdens dit gesprek willen we verkennen hoe 

ouders willen samenwerken met de school met betrekking tot leren.  

 

We willen de avond zo organiseren dat u in de gelegenheid bent om 2 workshops te vol-

gen. We hopen op een grote opkomst! 

We vinden het fijn om een indicatie te hebben van 

het aantal ouders dat aanwezig zal zijn dus als u 

van plan bent om te komen, stuur dan even een 

mailtje naar freddy.gerritsen@xpectprimair.nl 

 

Zaalvoetbaltoernooi 

In de kerstvakantie zijn er ook maar liefst 61 kinderen van Klinkers actief geweest tijdens 
het jaarlijkse zaalvoetbaltoernooi. Deze kinderen hebben in 9 teams mee gedaan. Er zijn 
weer een aantal teams in de prijzen gevallen maar het belangrijkste is natuurlijk dat ie-
dereen weer een toptoernooi heeft gespeeld! Super dat jullie allemaal mee hebben ge-
daan!  
 
Helaas niet van iedereen een teamfoto, maar hierbij een aantal teamfoto’s! 


