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Kernconcept groei en leven 

 

Twee jaar geleden hebben we tijdens het kerncon-

cept groei en leven met de kinderen de plantenwe-

reld verkend. Vorig schooljaar hebben we ingesto-

ken op het menselijk lichaam. Dit jaar staat de die-

renwereld centraal.  

 

Twee weken geleden zijn wij gestart met kerncon-

cept groei en leven. Bij het kernconcept groei en 

leven gaat het vooral om het besef wat leven is, 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).  

 

 

Inmiddels wordt in alle units super hard gewerkt rondom het thema dieren.  

In unit 1 spelen de kinderen rondom het thema dierenasiel. Het dierenasiel is gemaakt op 

de gang. In elke klas is een spelhoek die in dienst staat van het dierenasiel. Zo is er een 

dierendokter, een trimsalon, een voederfabriek waar voer gemaakt wordt en een aquari-

um. 

In unit 2 zijn de kinderen aan het onderzoeken welke verschillende groepen dieren er 

zijn, wat hun kenmerken zijn, hoe hun leefomgeving is en hoe de voortplanting verloopt. 

Uiteindelijk is het de bedoeling dat de kinderen een 3 dimensionale leefomgeving van 

een dier gaan maken.  

In unit 3 worden de dieren geclassificeerd. Daarna 

zullen de bedreigde diersoorten onderzocht wor-

den en zullen ze hier in de vorm van marktkraam-

pjes het geleerde presenteren. 

De leerlingen van unit 4 hebben de afgelopen we-

ken hun kennis over de classificering van dieren 

opgefrist door middel van begrijpend lezen. Deze 

week nemen zij de verschillende leefomgevingen 

als vertrekpunt.  

 

Op vrijdag 9 juni sluiten wij kernconcept groei en leven af.  
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Welkom op Klinkers 

Freek 

Julia 

Maandag 29 mei studiemiddag.      
12.30 uur alle kinderen vrij.  
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 Er 190 kinderen zich aangemeld hebben om met Klinkers mee te lopen met de 

avondvierdaagse. 

 Op donderdag 1 juni onze bestuurder Carin Zandbergen een bezoek zal brengen aan 

onze school. 

 De fidget spinners razend populair zijn. Iedere unit daar eigen afspraken over heeft 

gemaakt met de leerlingen.  

Sportdag 
Op vrijdag 7 juli is de Klinkers-sportdag!  

 

Voor de kinderen van unit 1 zal deze dag op school plaatsvinden. Zij houden de normale 

schooltijden aan.  

Voor unit 2, 3 en 4 vindt de sportdag plaats bij Atledo in Dongen. Voor hen duurt de 

sportdag van 09.00-13.00u. U dient zelf voor vervoer van uw kinderen te zorgen. Wellicht 

kunt u iets regelen met andere ouders.   

 

Voor deze dag zoeken we hulpouders en EHBO’ers, we hebben uw hulp weer hard nodig! 

Vanaf morgen hangen er inschrijflijsten op de deur bij iedere groep. Als u het leuk vindt 

om te helpen, schrijf u dan in! 

Wist u dat……... 

Robots in maansteen 

Het nieuwe model van de 21e eeuwse vaardigheden bestaat uit 11 competenties die 
leerlingen nodig hebben voor de maatschappij van de toekomst. Computational thinking 
is daar één van. Computationeel denken (of robot-denken) is een manier om problemen 
op te lossen. Dit kan een eenvoudig probleem zijn, zoals hoe kan ik een peer eten? Of 
een ingewikkeld probleem, zoals hoe kan ik een wereldreis maken? Door computatio-
neel denken kun je de oplossing zo vertellen dat een computer (of een mens) het be-
grijpt. Dus in kleine logische stapjes. 

In Maansteen (unit 3) hebben de kinderen op 2 vrijdagochtenden geëxperimenteerd 
met verschillende robots en programmeren. Ze mochten een les bedenken die aansluit 
bij het KC, waarbij ze robots konden inzetten. Er werd bijv. een les bedacht met de B-bot 
voor groep 1-2, waarbij de kinderen een robotbijtje moesten programmeren om van een 
dierenfoto naar het juiste woordje te gaan. Met de M-bot in combinatie met een app op 
de i-pad bedachten de kinderen grappige en creatieve manieren om bepaalde reken 
strategieën eigen te maken. Er waren ook kinderen die een hele dierenspeurtocht had-
den bedacht met de Dash & Dot. De combinatie creatief denken, samenwerken, planma-
tig werken en computational thinking zorgde voor een grote betrokkkenheid. 

Na deze kennismaking gaan we binnenkort bekijken hoe we hier verder vorm aan kun-

nen geven op school, maar als het aan onze kinderen ligt zijn de 'robotvriendjes' meer 

dan welkom! 



ZIJ VIEREN FEEST: 

22-05 Alicja, Valkenoog 

23-05 Noortje, Topaas 

23-05 Pip, Aventurijn 

24-05 Lotte, Saffier 

25-05 Roos, Topaas 

26-05 Sebas, Zilveroog 

27-05 Esmeé, Saffier 

27-05 Jasmijn, Jade 

28-05 Elanur, Valkenoog 

28-05 Raf, Saffier 

30-05 Myrthe, Maansteen 

30-05 Luc, Smaragd 

01-06 Bruno, Saffier 

02-06 Julian, Smaragd 

02-06 Julie, Maansteen 

02-06 Sem, Jade 

03-06 Aurelien, Maansteen 

04-06 Lukas, Saffier 

05-06 Lieke, Zilveroog 

05-06 Jelle, Jade 
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Besproken in de MR 

We hebben het vakantierooster en personeelstevredenheidsmeting bekeken 
Naar aanleiding van de cursus die alle leden van de MR hebben gevolgd, is de jaarplanning 
van de MR bekeken en deze gaat aangepast worden waar nodig. 
De MR heeft een stem uitgebracht voor de GMR. In de volgende Klinkerlink komen wij 
hierop terug. 
  
Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u mailen naar: mr.klinkers@gmail.com 

 

In de bijlage vind u een overzicht met de taken en werkzaamheden van de MR 

Groepsindeling volgend schooljaar. 

Vorige week donderdag hebben alle kinderen die volgend jaar van groep wisselen hun 
voorkeur doorgegeven. Via een top 3 of top 4 konden ze aangeven met welke vriendjes ze 
volgend schooljaar in de groep zouden willen zitten. Zowel de huidige leerkracht als de 
toekomstige leerkracht wordt betrokken bij de verdeling van de leerlingen. Wij proberen 
zo veel mogelijk met de keuzes van de kinderen rekening te houden en zullen minstens 1 
voorkeur honoreren. Ook streven wij naar een evenwichtige groepsverdeling waarbij we 
met allerlei factoren rekening moeten houden. 
 
Zodra bekend is hoe de personele bezetting er volgend jaar uit ziet, kan de groepsindeling 
gemaakt worden. Er bestaat een kans dat uw kind volgend jaar een andere leerkracht 
krijgt dan hij of zij nu heeft. Dit komt doordat het aantal groepen gaat veranderen. Zo 
gaat unit 4 van 3 naar 4 groepen en unit 2 juist van 4 naar 3 groepen.  

Uiteraard wordt zorgvuldig voor elke leerling bekeken wat een goed passende plek is.  

Op 29 juni is de doordraaimiddag. Alle kinderen kunnen dan kennismaken met hun nieu-
we leerkracht en ouders kunnen ‘s middags hun kind uit de nieuwe groep halen, om ook 
even het gezicht van de nieuwe leerkracht te zien.  

Een aantal dagen voor de doordraaimiddag zullen wij de nieuwe groepsindeling met u 
communiceren.  

Speltip 

“Ben ik een gewerveld dier?” deze vraag is op dit moment regelmatig hoorbaar in de 

school. De kinderen spelen dan het spel wie ben ik. Ieder kind heeft een briefje op zijn of 

haar voorhoofd met daarop een dier. Door middel van het stellen van vragen waar alleen 

maar ’ja’ of ’nee’ op geantwoord kan worden moeten ze er achter komen welk dier ze zijn. 

Een ideaal spel om samen 

met uw kind te spelen. En 

mocht u geen briefjes bij de 

hand hebben dan kunnen 

jullie ook ieder een dier in 

het hoofd nemen en dat de 

ander door middel van vra-

gen stellen mag raden welk 

dier u in het hoofd heeft. 

Veel spelplezier   


