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BASISSCHOOL KLINKERS / NUMMER 14 / 10 APRIL 2017 

Paasviering 

Aanstaande donderdag, 13 april, vieren wij het Paasfeest op Klinkers.  

 

Als het goed is hebben alle kinderen afgelopen vrijdag een briefje mee naar huis gekre-

gen met daarop de wensen voor een paasontbijtje voor een klasgenoot. Het is de be-

doeling dat u samen met uw kind op donderdagochtend een ontbijtje maakt voor deze 

klasgenoot. Dit ontbijtje (met de naam van de ontvanger) neemt uw kind mee naar zijn 

of haar eigen thuisgroep. Daar zullen we de ontbijtjes bewonderen en lekker opsmikke-

len. De school zorgt voor drinken bij het ontbijt.   

 

Iedereen neemt wel gewoon fruit en lunch zelf mee!  

 

Na het ontbijt zijn er paasworkshops door de hele school waar de kinderen aan deel 

gaan nemen. Na de lunch zal in iedere groep een eigen passend programma gedaan 

worden.  

 

 

Koningsspelen 

Op vrijdag 21 april doen we met de hele school mee aan de koningsspelen.  

Deze dag start met een schoolontbijt. Daarna gaan we in groepjes allerlei bewegings-

spelletjes doen. Deze dag zal in de meeste thuisgroepen gecombineerd gaan worden 

met de juffen en meneren dag (de dag waarop wij de verjaardagen van de leerkrachten 

vieren). De groepen waar dit jaar de verjaardag van de leerkracht al gevierd is, zullen 

dan een eigen programma volgen. 

 

De klassenouders zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn tijdens deze dag. Wellicht heeft 

de leerkracht u al benaderd hiervoor. Zo niet, dan zou het fijn zijn als u door kunt geven 

of het u lukt te helpen die dag.     

De aanmeldingen voor de groepen in unit 1, voor schooljaar 2017-2018, stromen hard 
binnen. Het gaat zo hard dat we in overleg zijn of we een wachtlijst moeten gaan ma-
ken voor nieuwe kinderen. Wij willen broertjes en zusjes graag voorrang geven maar 
dan is het wel nodig dat wij tijdig op de hoogte zijn van hun komst. Om er dus zeker 
van te zijn dat er volgend schooljaar voor een broertje of een zusjes een plekje is in unit 
1 willen wij u vragen om ze voor 22 mei 2017 aan te melden. Het gaat dan om de kin-
deren die 4 jaar worden tussen nu en juli 2018 (die geboren zijn vóór juli 2014). Een 
aanmeldformulier kunt u halen bij Freddy. 

Aanmelden broertjes en zusjes 

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


 Vrijdag 14 april zijn alle kinderen vrij! 
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Wist u dat: 

 Er in iedere unit al flink met de lentekriebels gewerkt wordt.  

 Tussen sommige kinderen de lentekriebels goed zichtbaar zijn.  

 De leden van de MR woensdag op scholing gaan zodat zij hun taak in het vervolg nog 

beter uit kunnen voeren. 

 De IBers en Jantiena de afgelopen weken groepsbezoeken afgelegd hebben.  

 Juffrouw Emmy (stagiaire Topaas) en meneer Thijs (stagiaire Toermalijn) hun afstudeer-

stage gehaald hebben en juffrouw Brittany (Tijgeroog) haar scriptie na een eindsprint op 

tijd in heeft kunnen leveren. 

 Juffrouw Inge, juffrouw Kim vd M en meneer Freddy vorige week op herhalingscursus 

van BHV zijn geweest. 

ZIJ VIEREN FEEST: 

10-04 Teddie, Smaragd 

12-04 Brandon, Maansteen 

13-04 Yahya, Flint 

13-04 Stella, Agaat 

16-04 Lisa, Jade 

16-04 Wessel, Maansteen 

17-04 Kyona, Jade 

18-04 Norah, Tijgeroog 

19-04 Noomi, Toermalijn 

20-04 Lana, Topaas 

21-04 Cherdentelly, Jade 

22-04 Amke, Topaas 

25-04 Finn, Agaat 

27-04 Jessy, Topaas 

02-05 Mirre, Jade 

03-05 Jayden, Smaragd 

03-05 Amy, Aventurijn 

05-05 Joep, Smaragd 

06-05 Arda, Maansteen 

06-05 Max, Smaragd 

07-05 Fabian, Tijgeroog 

07-05 Liv, Aquamarijn 

De schoolvakanties voor volgend schooljaar zijn bekend. Wij geven ze alvast aan u door zodat 
u er rekening mee kunt houden bij het boeken van een vakantie o.i.d. De studiedagen en 
studiemiddagen zijn nog niet bekend. Deze krijgt u aan het begin van het schooljaar dmv de 
schoolkalender.  

 

 

 

 

Schoolvakanties schooljaar 2017-2018 

 

BFF Toernooi 

Op vrijdag 7 april hebben 
deze meiden mee gedaan 
aan het BFF toernooi op 
het Pieter Vreedeplein. Ze 
zijn 2e geworden en moch-
ten na afloop met de bur-
gemeester op de foto! 

Herfstvakantie  16-10-2017 t/m 20-10-2017 

Kerstvakantie  25-12-2017 t/m 05-01-2018 

Carnavalsvakantie  12-02-2018 t/m 16-02-2018 

Meivakantie  23-04-2018 t/m 04-05-2018 

Zomervakantie  09-07-2018 t/m 17-08-2018 
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In de vorige klinkerlink heeft u kunnen lezen hoe hard er in alle units gewerkt is binnen het 
kernconcept tijd en ruimte. Alle afsluitingen waren net zo succesvol als de het kernconcept 
zelf.  

 
Unit 1: 
De ouders van de kinderen van unit 1 
kregen een rondleiding door het dino-
museum. Deze rondleiding werd ver-
zorgd door hun eigen kind. Natuurlijk 
moest er eerst een kaartje ’gekocht’ 
worden en kregen ze daarna pas de 
rondleiding waarbij hun eigen kind de 
gids was. 
 
 
 

 
Unit 2:  
We hebben op dinsdag 28 maart ons zelf gemaakte verhaal ge-
presenteerd aan aquamarijn. 
Het ging over dino ’s. 
Daarna kregen we ook een rond leiding door hun dino museum. 
Het was in agaat en in aquamarijn en op de gang van unit 1. 
We hebben het gedaan om de kleuters wat te leren over dino’ s 
en dat wij leerden leuk voor te lezen. 
Ik vond het verhaal schrijven en het voor te lezen heel leuk om-
dat ik schrijven en lezen leuk vind. Door Sofie, Unit 2, Agaat 
 
 

 
Unit 3: 
In unit 3 is het kernconcept afgesloten door presentaties 
van kinderen over een uitvinding of een ontdekking. Het 
moest een uitvinding of ontdekking zijn die nu nog 
steeds van toepassing is. De kinderen konden deze uit-
vindingen of ontdekkingen op verschillende manieren 
uitwerken en presenteren. Bij de presentaties waren 
échte jury-leden aanwezig die erg onder de indruk wa-
ren van de kwaliteiten van onze leerlingen.  

 
 

 
 

Unit 4: 
In unit 4 sloten ze het kernconcept af d.m.v. een onderwijs 
dag die was georganiseerd door de winnende politieke par-
tij. Tijdens het kernconcept hadden de leerlingen politieke 
partijen opgericht die allen ‘de ideale onderwijsdag’ op de 
partij-agenda had staan. De partij die na de verkiezingen de 
meeste stemmen had mocht afgelopen vrijdag deze dag in 
uitvoering brengen. 
 
Het volgende kernconcept is Groei en Leven en start op 
dinsdag 9 mei.  

Afsluiting Kernconcept tijd en ruimte. 
Voor het kernconcept 

groei en leven zijn de 

juffen in unit 1 op zoek 

naar knuffels van huis-

dieren (honden, poezen 

e.d.). Dus heeft u thuis 

een knuffel die u niet 

meer terug wil dan wil-

len wij deze graag ge-

bruiken voor onze spel-

hoeken.  

 

Welkom op Klinkers 

 

Drago, Robijn 

Jade, Aquamarijn 


