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Kernconcept Groei en Leven 

Morgen zullen wij om 8.20 uur kernconcept Groei en Leven openen.  

 

Bij dit kernconcept gaat het vooral om het besef wat leven is en dat alles wat leeft een 

bepaalde ontwikkeling of groei doormaakt. Elk kind maakt een soortgelijke groei 

(ontwikkeling) door op verschillende gebieden, maar ook vindt er ontwikkeling plaats van 

mens en dier als soort (evolutie).  

  

Vorig schooljaar hebben we tijdens dit kernconcept ingezoomd op het menselijk lichaam. 

Tijdens de komende weken zullen we inzoomen op de dierenwereld. 

Schoolvoetbaltoernooi 

Klinkers heeft zich weer goed laten zien op het schoolvoetbaltoernooi. Het meidenteam 

heeft het super gedaan tussen alle jongens-teams en heeft zelfs een wedstrijd gewonnen. 

Zoals wel vaker hebben deze meiden de sportiviteitsprijs weer in de wacht weten te sle-

pen. 

Het jongensteam heeft ook super goed gevoetbald.  Ze kwamen net 1 doelpunt tekort 

om eerste te kunnen worden. 

 

Goed gedaan kanjers! 
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 De vloeren in de heel de school in de was zijn gezet tijdens de vakantie. 

 De lokalen daardoor in de vakantie of vanmorgen weer ingericht zijn. 

 Wij achter de schermen al volop bezig zijn met de voorbereidingen voor volgend 

schooljaar.  

 De koningsspelen georganiseerd zijn door studenten onder leiding van meneer 

Pim.  

 Het team veel lol heeft gehad tijdens de voorbereiding van kernconcept groei en 

leven. 

 Alle kinderen vandaag weer gecontroleerd zijn op luizen.  

Vossenstreken 

Natuurmuseum Brabant heeft in samenwerking een app 
ontwikkelt: Vossenstreken 
 
Vossenstreken is een superleuke wandelapp voor de hele 
familie met verrassende routes in Brabant en Kempens 
Landschap die je het hele jaar door kunt lopen. Trek je 
stoutste schoenen aan en duik samen met buitenbaas Ro-
bin de natuur in. Onderweg geeft hij je avontuurlijke en 
knotsgekke opdrachten, waarmee je leuke verrassingen 
kunt winnen. En ja, je mag vies worden. Dat wordt lachen! 
 
Nieuwsgierig? Download de gratis app via de AppStore en 

de Google Play Store.  

Meer informatie vind je op http://

www.vossenstrekenapp.com . Via deze link krijg je alvast 

een voorproefje! 

Wist u dat…… 

ZIJ VIEREN FEEST: 

09-05 Isabelle, Robijn 

10-05 Sjoerd, Jade 

13-05 Noa, Saffier 

16-05 Jeanne, Flint 

17-05 Sven, Smaragd 

17-05 Jasper, Flint 

18-05 Stijn, Saffier 

18-05 Thomas, Flint 

18-05 Jasmijn, Robijn 

20-05 Bastiaan, Saffier 

20-05 Gijs, Agaat 

20-05 Malou, Zonnesteen 

 

Welkom  
op  

Klinkers! 
 

Walderik, Tijgeroog 

Fenna, Robijn 

Lyano, Toermalijn 

Lezen in de zomervakantie met de VakantieBieb-app 

Kinderen die gedurende de zomervakantie weinig lezen, vallen al snel 1 à 2 AVI-niveaus 

terug in hun leesontwikkeling. Uit onderzoek blijkt dat doorlezen tijdens de vakantie deze 

terugval tegengaat. De VakantieBieb-app is vanaf 1 juni 2017 weer beschikbaar. De app 

kan al ruim voor de zomervakantie worden gedownload, zodat de keuze van e-books tij-

dens de les besproken kan worden. Vanaf 1 juni zijn op www.vakantiebieb.nl een instruc-

tiefilmpje en een interactieve challenge beschikbaar.  

https://youtu.be/BM1lhgtoPg4
https://youtu.be/BM1lhgtoPg4
https://youtu.be/BM1lhgtoPg4

