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Kernconcept Tijd en Ruimte 

Na een aantal weken gewerkt te hebben binnen het kernconcept Tijd en Ruimte sluiten 

we het deze week weer af.  

 

In unit 1 is gewerkt rondom de dino’s. De kinderen hebben in de hal een dino-museum 

gemaakt. Op woensdag en donderdag zullen de kinderen van unit 1 hun ouders een 

rondleiding geven door het museum.  

 

In unit 2 is ook gewerkt rondom het thema dino’s. Daar hebben de kinderen, in het 

kader van betekenisvol schrijven, in tweetallen een dino-boek gemaakt. Dit boek gaan 

ze op dinsdagmiddag en woensdagmiddag voorlezen aan kinderen van unit 1. 

 

In unit 3 hebben de kinderen de afgelopen weken gewerkt aan een brede opdracht. De 

opdracht was om een presentatie te maken over een uitvinder of ontdekker uit de ge-

schiedenis. Aan het begin van het kernconcept is samen met de kinderen een rubric 

opgesteld met daarin de eisen waaraan de presentatie moet voldoen. Aanstaande dins-

dag zal een jury aan de hand van die rubric tips en tops geven aan de leerlingen. In de 

dagen daarna zullen de kinderen in hun eigen thuisgroep een presentatie geven over 

hun figuur uit de geschiedenis. 

 

In unit 4 hebben de afgelopen weken de verkiezingen centraal gestaan. Eerst zijn ze 

gaan kijken hoe de geschiedenis van Nederland er uit ziet en waarom de verkiezingen 

van dit jaar waren zoals ze waren. Naar aanleiding daarvan hebben de kinderen in 

groepjes politieke partijen opgericht. Deze partijen hebben een voorstel gemaakt voor 

een schooldag. Komende week zijn er verkiezingen waarbij de winnaars hun schooldag 

gaan organiseren. Aanstaande vrijdag zal de schooldag georganiseerd worden door de 

winnende partij. 

Lentekriebels 

Tot aan de meivakantie hebben we 3 kernconceptloze weken. Deze weken zullen we 

onder andere de lessen van de Lentekriebels aan bod laten komen. Vorig jaar hebben 

we daar een start mee gemaakt en besloten dat we dit jaarlijks terug willen laten ko-

men. De Lentekriebels is een methode van de GGD met lessen over weerbaarheid, rela-

ties en seksualiteit. Op de website www.weekvandelentekriebels.nl kunt u meer ach-

tergrondinformatie vinden over deze lessen.        

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi5gNai0L_QAhWlCcAKHTvgD_UQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.bshetbaken.nl%2Fcgi-oic%2Fpagedb.exe%2Fshow%3Fno%3D821%26fromno%3D1&psig=AFQjCNF1gPyZhOGWlhsLFtOzNPC3YvMxNA&u


 
De bak met gevonden voorwerpen vult zich weer! 
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Wist u dat: 

 dit een nieuwe rubriek is in onze Klinkerlink. 

 juffrouw Femke veilig aangekomen is in Griekenland. 

 juffrouw Kim M en juffrouw Eline meegedaan hebben met de gymles van meneer Pim. 

 de open dag en informatieavond voor nieuwe ouders goed bezocht is. 

 kinderen van unit 4 de nieuwe ouders een rondleiding door de school hebben gegeven 

tijdens de open dag. 

 we tijdens de open dag veel reacties kregen over het enthousiasme van onze leerkrach-

ten. 

 er regelmatig jeugd rond de school hangt die vernielingen aan het gebouw aanbrengen. 

Als u iets ziet, graag even melden bij school en/of politie  

ZIJ VIEREN FEEST: 

27-03 Caithlyn, Robijn 

27-03 Tijs, Valkenoog 

27-03 Zoey, Valkenoog 

28-03 Loek, Valkenoog 

29-03 Anniek, Smaragd 

01-04 Sil, Agaat 

03-04 Daniël, Saffier 

04-04 Sofia, Tijgeroog 

05-04 Sven, Topaas 

06-04 Finn, Zilveroog 

06-04 Sky, Aquamarijn 

06-04 Omar, Toermalijn 

06-04 Hester, Aventurijn 

07-04 Rabiya, Zilveroog 

07-04 Nova, Maansteen 

09-04 Cecile, Valkenoog 

09-04 Isis, Maansteen 

Danny heeft vanuit de GMR de MR ingelicht over het onderwerp werkdruk. Binnen de GMR is 
dit een onderwerp wat veel besproken wordt. De MR heeft opmerkingen gegeven die Danny 
meeneemt naar de GMR.  
 
Het jaarverslag van de MR 2015-2016 is vastgesteld. 
 
Wij willen als MR graag meer ingaan op onderwerpen als: kanjertraining, ouderparticipatie, 
werkdruk. De MR heeft altijd een openbaar deel waar u bij mag aansluiten. U kunt dit aange-
ven bij de voorzitter Koen Verdonk via het mailadres van de MR: mr.klinkers@gmail.com. 
Donderdag 18 mei is de volgende vergadering waarbij dit mogelijk is. 
 
Op 12 april hebben wij een cursus waarin informatie gegeven wordt over 
de medezeggenschapsraad. 
 
Er zijn 2 ouders die zich hebben aangemeld voor de GMR. Zij hebben een informatief gesprek 
met Danny en daarna zal er gekeken worden naar wat de vervolgstappen zijn. 
 
Op de ouderavond van 3 april is de oudergeleding van de MR ook aanwezig. Zij zullen infor-
matie geven over wat de MR inhoudt en staan open voor vragen. 

Vanuit de MR 

Op maandag 3 april is er weer een themaouderavond. Deze avond zal starten om 20.00 uur. 

Tijdens deze ouderavond zullen diverse werkgroepen van onze school via een marktopstel-

ling vertellen waar ze dit jaar mee bezig zijn. Onder het genot van een drankje kunt u in ge-

sprek gaan met deze teamleden. Ook de OR en MR zijn gevraagd om aanwezig te zijn.  De 

ideale kans dus om eens informeel met elkaar bij te praten!  

 

Wilt u aan Freddy (freddy.gerritsen@xpectprimair.nl) doorgeven wie van u aanwezig gaat 

zijn op deze avond. Dan weten wij op hoeveel mensen we kunnen rekenen i.v.m. de cate-

ring. 

Themaouderavond 
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Binnenkort start de 2e ronde portfoliogesprekken (voor groep 2 t/m 7) en zoals u eerder in 
de Klinkerlink heeft kunnen lezen, zijn de gesprekken met de ouders anders dan voorheen. 
Eerst heeft de leerkracht een gesprek met het kind en na de meivakantie worden ouders 
uitgenodigd voor het portfoliogesprek op school. Deze gesprekken zullen geclusterd wor-
den. U zit dan in de klas van uw zoon/dochter met nog een paar andere ouders (van maxi-
maal 4 kinderen). U voert het gesprek dan samen met uw zoon/dochter en de leerkracht 
loopt rond om te begeleiden waar nodig.  

U kunt binnenkort op de deur van het lokaal of anders via de mail aangeven op welke dag 
dit gesprek voor u het beste uitkomt. U ontvangt in de periode na het inschrijven een uitno-
diging van de thuisgroepleerkracht voor het portfoliogesprek. De gesprekken zijn altijd tus-
sen 16.30u en 17.00u. 
  
In juni/juli zijn de ontwikkelingsgesprekken (10 minuten) optioneel. Dit kan zijn omdat de 
leerkracht nog de behoefte heeft om een gesprek te plannen, maar het kan ook zijn dat u als 
ouder graag een gesprek wil.  

Tweede ronde portfoliogesprekken 

Vorige week woensdagmiddag had het team een studiemiddag. Tijdens deze studiemiddag 
is het team aan de slag gegaan om alle werkgroepen te bevragen over wat ze de afgelopen 
tijd gedaan hebben en wat de volgende stap in de ontwikkeling is. We hebben voor elke 
werkgroep onderzoeksvragen opgesteld. Gericht op deze onderzoeksvragen willen we vol-
gend schooljaar afstudeerstagiaires van de PABO aan ons verbinden die dan een bijdrage 
zullen leveren aan het onderzoek van 2 werkgroepen. Op deze manier willen we bekijken of 
wij steeds meer een onderzoekscultuur binnen de school kunnen vormgeven waardoor we 
op onderzoek onderbouwde keuzes kunnen maken in ons onderwijs. 

Studiemiddag 

Kom in de klas! 
 

Wat is er nou leuker dan een 

ochtendje meedoen in de klas 

van uw kind?  

 

Elk jaar is er voor ouders de 

gelegenheid om een ochtend 

mee te draaien in de thuis-

groep van hun zoon of doch-

ter. (Graag jaarlijks 1 ouder 

per gezin).   

 

Kinderen vinden het erg fijn 

om op die manier de betrok-

kenheid van u als ouder te 

voelen. Het is bewezen dat 

wanneer ouders betrokken 

zijn bij de school van hun kind 

dit een positieve invloed heeft 

op de ontwikkeling van het 

kind. 

 

U krijgt tijdens zo’n ochtend 

inzicht in de werkwijze van de 

school en u kunt zien hoe uw 

kind in de groep functioneert. 

Wij betrekken u graag bij ons 

onderwijs en leggen u graag 

uit waarom we de dingen 

doen zoals we ze doen. 

 

Wilt u ook een keer een och-

tend meedraaien? Maak dan 

gauw een afspraak bij de 

thuisgroepleerkracht!    

Cruijff-court-toernooi 

Afgelopen vrijdagmiddag deden 9 meiden van unit 4 
mee aan het 6x6 Cruijff Court toernooi.  Heerlijk in het 
zonnetje speelden zij de sterren van de hemel. Marissa, 
Meike, Eleele, Noa, Daantje, Diesel, Meagan, Lynn en 
Iris hebben de 3e prijs weten te bemachtigen.  

Juf Karen 

Een aantal klinkerlinken eerder meldden wij u dat juf Karen nog een keer geopereerd moest 
worden omdat bij de eerste operatie niet alle zieke cellen verwijderd waren. Inmiddels is  
Karen voor de tweede keer geopereerd en heeft zij te horen gekregen dat ze nu helemaal 
schoon is. Ze zit nu in een traject van bestralen en fysiotherapie en zal over een paar weken 
moeten starten met hormoontherapie. Het gaat naar omstandigheden goed met haar, ze 
slaat zich dapper door deze pittige periode heen maar heeft het op sommige momenten ook 
behoorlijk zwaar. Karen vindt het vast leuk om ook in deze periode post en tekeningen te 
ontvangen die haar een hart onder de riem steken. Wanneer u post voor haar heeft kunt u 
dat stoppen in de brievenbus die op de koelkast van unit 1 staat. Wij zullen er voor zorgen 
dat de post bij Karen komt.  

Welkom op Klinkers 

 

Adam, aquamarijn 

Tyrza, Robijn 


