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Opening kernconcept Tijd en Ruimte 

Op dinsdag 14 februari openden wij het kernconcept Tijd 

en Ruimte. Iedere leerkracht en student was verkleed als 

een persoon uit de geschiedenis. Op een tijdlijn konden 

de kinderen aangeven bij welk tijdvak ze dachten dat 

deze persoon hoorde. Zo was er een dino, een vrouw uit 

de pruikentijd, een Romein, Napoleon, meneer Einstein 

en zelfs Elvis was aanwezig.  

 

De kernvraag die tijdens dit kernconcept centraal staat 

is:  hoe was het vroeger? Een mooi kernconcept om met 

de kinderen de geschiedenis in te duiken. Unit 1 en 2 

zullen vooral gaan spelen en werken rondom dino’s. In 

unit 3 zal gewerkt worden rondom uitvindingen en ont-

dekkingen en deze te plaatsen bij de tijdlijn. In unit 4 

sluiten ze aan bij de verkiezingen. Wat is er in het verle-

den in Nederland gebeurt waardoor de huidige verkie-

zingen zijn zoals ze zijn.   

Oudergesprekken 

Op dinsdag 28 en woensdag 29 maart staan de oudergesprekken op de kalender. Komen-

de week krijgt u hiervoor een uitnodiging. Wij houden rekening met broertjes en zusjes 

en zorgen dat er lege plekken zijn zodat u zich op een andere tijd kunt inschrijven mocht 

de tijd u niet goed uitkomen. Ruilen met een andere ouder is ook mogelijk. Wij hebben 

met het team de dinsdagavond als avond afgesproken. De eindtijd is 20.30 uur. Na deze 

tijd worden er geen gesprekken meer gevoerd.  

Carnaval 

Op vrijdag 24 februari vieren wij weer ons jaarlijkse Kaajkènderfist. Alle kinderen komen 

dan verkleed op school. Accessoires als zwaarden, toverstafjes e.d. blijven thuis! De kin-

deren nemen fruit en drinken mee naar school. Wij zorgen 

voor een lekkere versnapering tussendoor. Onze eigen raad 

van Elf zal die ochtend ook een bezoek brengen aan de 

school. Om half 1 is de school uit en kan de carnavalsvakantie 

beginnen. Wij wensen iedereen een fijne carnaval en een 

fijne vakantie! 
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ZIJ VIEREN FEEST: 

21-02 Daan, Valkenoog 

22-02 Toprak, Aventurijn 

23-02 Matthijs, Topaas 

25-02 Madelief, Agaat 

27-02 Sarah, Toermalijn 

28-02 Noor, Zonnesteen 

28-02 Sanne, Smaragd 

28-02 Febe, Smaragd 

28-02 Jip. Zilveroog 

29-02 Piet, Robijn 

29-02 Tim, Aquamarijn 

01-03 Janne, Valkenoog 

03-03 Pippa, Aventurijn 

05-03 Sem, Agaat 

06-03 Jelle, Aquamarijn 

07-03 Sara, Flint 

07-03 Floor, Maansteen 

07-03 Savan, Zonnesteen 

08-03 Stan, Saffier 

09-03 Dinant, Smaragd 

10-03 Eva, Maansteen 

10-03 Jesper, Maansteen 

11-03 Teun, Flint 

 

Donderdag 9 maart: studiedag! 
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Het veldvoetbaltoernooi komt er weer aan! Op 24-25-26 april (meivakantie) zal dit toer-
nooi plaatsvinden. Het inschrijfformulier heeft u via de mail ontvangen. 

Heeft u niks ontvangen, geef het dan even door aan meneer Pim. Inschrijven kan t/m 10 

maart. 

Vanuit de MR 

- Tijdens de ouderavond waren er verschillende workshops. Een daarvan was educatief 
partnerschap. In de MR is besproken wat wij daaronder verstaan. Dit wordt verder uitge-
werkt. 

- Stef Smits gaat stoppen met de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad). 

Wij zijn op zoek naar iemand die hiervoor interesse heeft. Je kunt vrijblijvend een gesprek 

met de MR hierover hebben. De GMR houdt zich bezig met bovenschoolse zaken en is 

gesprekspartner van het bestuur van de stichting. Vanuit het team zit Danny Keppel bij de 

Naar het oertijdmuseum 

Unit 2 is vorige week op uitstapje geweest naar het oertijdmuseum in Boxtel. In het kader 

van betekenisvol taalonderwijs hebben alle kinderen daar een verhaal over geschreven. 

Samen hebben ze gekozen welke verhalen in de Klinkerlink geplaatst zouden worden. 

 

Ik ben in het oertijtmuseum geweest. Dinsbag 14 februari. 

Er was een glijbaan in de spiltuin. 

Ik zag een dieno. 

Het was lan rijje 

Ik was met jasmijn - antonio - papa 

We zijn in groepjes geweest. 

Van Nienke uit Jade. 

 

 

Het oertijd museum. 

We zijn in het oertijd museum geweest met heel unit2.  

We zijn op dinsdag 14 februari geweest.  

De ouders hebben gebracht met de auto.  

We zijn daar geweest om dat dino ons nieuwe kernconcept is.  

We hebben daar dino’s en vogels gezien.  

Er was een speurtocht en een film.  

We hebben botten gegraven van een dino en in de speeltuin gespeeld. 

Van Stella uit Agaat 

Voetbaltoernooi 
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Juffrouw Femke gaat emigreren 

Na het zien van een krantenartikel, over de start van een nieuwe school (Klinkers), heb ik 

contact gezocht met Angela Horsten. Ik heb toen gesolliciteerd op een afstudeerstage. 

Voor dit eerste schooljaar in augustus 2006, werd ik aangenomen voor een stage in unit 

1, bij Nicole. Het jaar daarop ben ik afgestudeerd in de groep van Hanneke.  

 

Heel bijzonder om tijdens mijn afstuderen deel te mogen uitmaken van een team van vijf 

leerkrachten en samen een school op te starten. Het was hard werken, maar wat kregen 

wij daar veel voor terug. Zelf onderwijs ontwerpen, hoe leerzaam is dat! Deze afstudeer-

stage liet mij inzien dat ik op deze manier wil lesgeven (betekenisvol onderwijs). Een baan 

op Klinkers leek in het begin niet mogelijk. Teleurgesteld maar met een rugzak vol nieuwe 

kennis en inzichten nam ik afscheid op Klinkers.  

Al na twee weken werd ik opnieuw door Angela gebeld met de vraag of ik een langdurig 

verlof wilde invullen. Na een volmondig JA, kon ik meteen fulltime voor de klas in unit 2, 

toentertijd groep 3-4-5. Uiteindelijk heeft dit ervoor gezorgd dat ik op Klinkers mocht blij-

ven. In oktober 2008 mocht ik mijn eigen thuisgroep starten. Dit werd thuisgroep tijger-

oog in unit 1 waar ik nog elke dag met heel veel plezier werk en leer (van en met de kin-

deren).  

 

Naast mijn droom om leerkracht te mogen zijn op Klinkers, had ik nog een droom, wonen 

en werken op Kreta. Al ruim 13 jaar kom ik voor vakanties op dit zonnige eiland. In 2008 

solliciteerde ik daar voor een baan op een Nederlandse school. Ik had zelfs een eigen 

huisje op het eiland en was al helemaal ingeburgerd in het Griekse leven. Er werd een 

meer ervaren leerkracht aangenomen waardoor het voor mij op hield. Mijn huisje heb ik 

toen nog een tijd aangehouden voor vakanties en bezoekjes aan mijn zus, die al ruim 9 

jaar op Kreta woont. Elke schoolvakantie was ik te vinden op het eiland, heb ik vele vrien-

den gemaakt en voelde ik mij thuis in de Griekse cultuur. Mijn droom om op Kreta te wo-

nen en werken heb ik toen even in de ‘koelkast’ gezet. Op Klinkers heb ik ontzettend veel 

geleerd. Het team en de school werd groter, onderwijs werd verder ontwikkeld en ver-

fijnd. Dit houd je als leerkracht scherp en up-to-date. Het is en blijft een geweldige school.  

 

Na tien jaar met veel plezier en passie gewerkt te hebben op Klinkers, is het tijd om mijn 

andere droom te gaan waarmaken. Het voelt nog onwerkelijk maar mijn laatste werkdag 

zal 17 maart 2017 zijn. Op 20 maart zal ik met de auto vertrekken naar Kreta en daar een 

nieuwe uitdaging aangaan. Vanaf april-oktober mag ik een juwelierszaak gaan runnen, 

iets wat compleet nieuw is voor mij en een complete carrièreswitch. In de wintermaan-

den zal ik mij bezighouden gaan houden met het geven 

van bijlessen Nederlands en Engels. Wanneer mijn Grieks 

vloeiend is, hoop ik op een Griekse school te gaan werken.  

 

Hoewel het naderende afscheid ongemakkelijk voelt heb 

ik ook zin in mijn nieuwe uitdaging.   

 

Het gaat jullie goed. Wellicht zien we elkaar nog eens als 

ik in de wintermaanden een keer naar Nederland kom.  

OR 
De ouderraad is op zoek naar 

nieuwe leden. Dus heeft u zin 

om meer betrokken te zijn bij 

activiteiten op school (zoals 

Sinterklaas, Kerst en Carnaval) 

en mee te denken in de orga-

nisatie hiervan. Stuur dan een 

mailtje aan Ingrid Bertens. 

frans-ingrid@home.nl. Ook 

voor vragen over de werking 

en de tijdsinvestering van de 

OR kunt u bij haar terecht. 

Ochtend meedraaien 
Jaarlijks is er voor ouders de 

gelegenheid om een ochtend 

mee te draaien in de groep 

van uw kind. Wij zien dat 

steeds meer ouders hier ge-

bruik van maken. Wij horen 

van deze ouders terug dat het 

erg prettig en verhelderend is 

om te zien hoe er op Klinkers 

gewerkt wordt. Wanneer u 

ook een keer een ochtend 

mee wilt doen in de groep van 

uw kind, maakt u hiervoor 

dan een afspraak met de 

thuisgroepleerkracht.   


