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Kernconcept Macht en Regels 

Kernconcept macht en regels is in volle gang. Iedere unit werkt dit kernconcept op een 

andere manier uit. Tijdens de laatste schoolweek zal ook iedere unit op een eigen manier 

afsluiten. 

 

In unit 1 zijn de leerlingen aan het spelen rondom sprookjes. De opa van Sky had een leeg 

sprookjesboek en heeft aan de kinderen gevraagd om deze weer te vullen. Elke groep 

speelt rondom een sprookje. Tijdens de laatste schoolweek zullen zij als afsluiting voor 

hun ouders optredens verzorgen door het sprookje na te spelen.  

 

In unit 2 is de eerste week gewerkt met de verkeerssituatie rondom de school. De kin-

deren hebben geobserveerd en hebben tips voor verbetering van de verkeerssituatie aan 

Jantiena geschreven. Nu blijkt er een reisbureau falliet te zijn en kunnen de juffen niet op 

vakantie. De kinderen zijn in tweetallen aan het uitzoeken hoe de juffen toch met hun 

gewenste vervoersmiddel op vakantie kunnen en aan welke regels ze zich dan moeten 

houden. 

 

Unit 3 is ook bezig met onderzoek naar de verkeersveiligheid rondom de school. Na de 
interviews met ouders, observaties op straat, enquêtes die ingevuld zijn door de ouders 
en het begrijpen van de verkeersregels gaan de kinderen hun gegevens analyseren. Daar-
na zullen zij een advies uitbrengen aan de kinderen van de school, hun ouders en direc-
tie. Ook wordt er een advies gegeven aan de gemeente. Naast bovenstaand leerarrange-
ment hebben alle kinderen een instructie gemaakt voor een eigen leerdoel. Deze zijn 
gepresenteerd in de klas en alle kinderen hebben hierop feedback gekregen. De laatste 
opdracht is een instructie maken voor kinderen van unit 2. Op maandag 10 juli zullen zij 
de instructies gaan geven aan de kinderen van groep 3 en 4. 
 

Unit 4 richt zich deze weken vooral op het kamp en de musical.  

 Vorige week donderdagmiddag de hele school in de nieuwe setting van volgend 

schooljaar is gegaan.  

 De kinderen van unit 3 volop onderzoek aan het doen zijn naar het weggebruik rond-

om onze school. 

 Onze kinderen zelfs ‘boetes’ uitschrijven voor verkeerd geparkeerde fietsen. 

 De kinderen van unit 4 hard aan het oefenen zijn voor de musical.  

Wist u dat……... 

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


 

 

 

 

Dinsdagmiddag 4 juli : Studiemiddag 
Alle kinderen om 12.30 uur vrij. 

2 

Dronecup 

Drie weken geleden kwam Sem van Geffen iets vertellen over drones. Hij kwam ver-

tellen over wat drones zijn en wat ze kunnen doen. Je kunt er mee vliegen, het kan 

als ambulance gebruikt worden en hij kan pizza’s bezorgen.  

 

Een week later kwam Sem terug en hij gaf les over hoe we met drones kunnen vlie-

gen. Dat deden we in de gymzaal. In het begin was het best moeilijk. Veel drones 

vlogen tegen het plafond of ze stortten neer. Uiteindelijk ging het wel goed. 

 

In de laatste week kreeg je een groepje. In de gymzaal had je acht drone banen waar 

je met je groepje kon oefenen en kon kwalificeren met een drone. Je had twee pion-

nen die schuin tegenover elkaar stonden, daar moest je om gaan slalommen. Je 

moest proberen om zo snel mogelijk met je drone het parcours af te leggen. De drie 

met de beste tijd gingen door naar de finale. 

 

Ongeveer een uurtje later waren de finalisten bekend. In de finale was het parcours 

iets groter. Je moest eerst over een tafel heen vliegen, daarna onder ergens onder-

door, daarna moest je slalommen en vervolgens moest je goed op de mat landen. Je 

mocht eerst vijf minuten oefenen. Daarna werd er afgeteld. De winnaar was Pépé, de 

tweede plek was voor Fady en Luke Bloemsma is 3e geworden. 

 

Het was erg leuk om aan de Drone Cup mee te doen! 

Geschreven door kinderen uit unit 4 

Kamp unit 4 

Met een heerlijk zonnetje en een temperatuur van zo’n 25 graden zijn we maandagoch-
tend aangefietst. Gelukkig waren er een aantal (groot)ouders die met ons mee fietsten, 
dank daarvoor. Aangekomen op de Mussenberg hebben we de slaapplaatsen verdeeld 
en kon het kamp beginnen. Naast een aantal sportieve activiteiten en creatieve op-
drachten, was het op maandagavond ouderwets griezelen tijdens de spooktocht. Fijn 
dat zoveel ouders uit unit 4 hun steentje hier aan bijgedragen hebben. 

Op dinsdag hebben de kinderen het bos onveilig gemaakt en zijn de sportieve uitdagin-
gen van meneer Pim aangegaan. Deze dag hebben we afgesloten met een barbecue en 
een knotsgekke bonte avond. 

Helaas was de terugrit op woensdag wat minder zonnig. Nadat we nog een uurtje 
(bijna) droog hebben kunnen midgetgolfen, zijn we door de regen naar huis gefietst. Op 
school aangekomen hebben wij met de leerkrachten nog even kunnen genieten van 
een geweldig kamp. De sportiviteit, gezelligheid, creativiteit en het enthousiasme van 
de kinderen vormden voor ons het hoogtepunt. 

Graag willen wij ook alle ouders bedanken die ons kamp mogelijk gemaakt hebben. 

Geschreven door kinderen uit unit 4 



Musical 
 

Groep 8 is momenteel bezig 
met de laatste voorbereidin-
gen voor de eindmusical.  
 
Op maandag voeren zij de mu-
sical op voor de kleuters. 
 

Op woensdag 12 juli is de gen-
erale repetitie en mogen de 
kinderen van unit 2 en 3 naar 
de musical gaan kijken. Deze 
wordt dan opgevoerd in cul-
tureel centrum de boodschap 
in Rijen. 

We zijn op zoek naar ouders 
die voor vervoer willen zorgen. 
Uiteraard hebben we voor u 
dan een plaatsje in de zaal 
gereserveerd. 

We zullen om 12.15 uur ver-
trekken vanaf school.  

U kunt zich opgeven via de 
deur van de thuisgroep. 

Sponsoring 
Wij willen  

Feestkleding365 

Bedanken voor het sponsoren 
van de kleding voor de musi-

cal! 

Www.feestkleding365.nl   
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Zij vieren feest! 

03-07 Cato, Agaat 

03-07 Rozemarijn, Toermalijn 

03-07 Anna, Topaas 

03,07 Hayden, Valkenoog 

05-07 Meike, Zilveroog 

05-07 Sasha, Tijgeroog 

05-07 Elisa, Toermalijn 

05-07 Zebulon, Smaragd 

06-07 Kris, Jade 

07-07 Luke, Topaas 

07-07 Jayden, Aquamarijn 

07-07 Daantje, Saffier 

07-07 Kaj, Agaat 

07-07 Jennifer, Jade 

08-07 Caitlyn, Agaat 

09-07 Jimmi, Maansteen 

12-07 Tijn, Agaat 

12-07 Sasa, Zonnesteen 

12-07 Floris, Topaas 

14-07 Aliya, Tijgeroog 

14-07 Maurits, Agaat 

17-07 Julia, Robijn 

18-07 Alban, Valkenoog 

20-07 Sophie, Robijn 

20-07 Eva, Maansteen 

21-07 Jilko, Zonnesteen 

21-07 Oakley, Robijn 

21-07 Tim, Valkenoog 

21-07 Jelte, Flint 

22-07 Luna, Valkenoog 

22-07 Mète, Topaas 

23-07 Mitch, Aventurijn 

23-07 Frederique, Flint 

23-07 Tom, Valkenoog 

 

23-07 Jazz, Jade 

26-07 Pien, Flint 

27-07 Julot, Zonnesteen 

27-07 Jade, Smaragd 

29-07 Valerie, Valkenoog 

31-07 Bas, Zilveroog 

03-08 Bente, Tijgeroog 

06-08 Rogier, Agaat 

06-08 Loes, Flint 

08-08 Luca, Jade 

08-08 Lotte, Zilveroog 

09-08 Puk, Topaas 

09-08 Senn, Aquamarijn 

11-08 Beau, Robijn 

12-08 Femke, Zilveroog 

12-08 Luka, Aventurijn 

12-08 Noah, Zilveroog 

12-08 Dahné, Toermalijn 

16-08 Olivier, Zonnesteen 

17-08 Emma-Sophie, Smaragd 

17-08 Siem, Aventurijn 

18-08 Thomas, Saffier 

18-08 Ise, Zilveroog 

19-08 Pleun, Zilveroog 

20-08 Guusje, Aventurijn 

22-08 Vince, Aquamarijn 

23-08 Kyara, Zonnesteen 

23-08 Matthijs, Zonnesteen 

25-08 Amin, Jade 

25-08 Kamiel, Zonnesteen 

27-08 Nick, Saffier 

30-08 Kèjaro, Jade 

30-08 Melike, Saffier 

30-08 Mees, Zilveroog 

03-08 Hanna, Tijgeroog 

04-09 Kiki, Smaragd 

http://www.feestkleding365.nl/


Juf Meggie gaat op reis. 

Lieve ouders en kinderen van Klinkers, 

Volgend schooljaar blijf ik niet op Klinkers werken en ik wil graag met jullie delen hoe dat 
komt. Ik ga namelijk mijn droom achterna. 

Zoals sommigen van jullie al weten hebben Naan (mijn vriend) en ik samen een oude 
Mercedes bus gekocht en deze zijn we al een tijdje helemaal zelf aan het verbouwen tot 
camper. Als deze helemaal af is, gaan we hiermee op reis. We weten niet hoe lang we 
weggaan en we weten ook niet waar we naartoe gaan, we gaan “op de bonnefooi”. 

Ik wil jullie bedanken voor de fijne tijd die ik heb gehad op Klinkers, ik vind het een ont-

zettend mooie en leuke school! Enne… mocht je het leuk vinden om ons te volgen, dat 

kan! Via www.facebook.com/fiveloveseight kun je momenteel onze verbouwbelevenissen 

en straks onze reisavonturen volgen. 

 

Liefs juf Meggie 

 

Donderdag 6 jul : match groep 8 VS team Klinkers  
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Plastic doppen en deksels sparen voor een geleidehond 

Het begon met een paar dopjes per dag. Juf Inge verzamelde die in de BSO tijdens het 
fruit eten en de lunch. Zij spaarde mee met juf Marijke die al langere tijd de dopjes spaar-
de. De kinderen van groep 4 werden hier enthousiast over en vonden het ook leuk om 
mee te sparen en al gauw raakte de doppen-pot in de BSO overvol met doppen en dek-
sels van thuis. Inmiddels verzamelt de hele unit mee en hebben we samen  
al voor 2 hulphonden de training bij elkaar gespaard!!!! 
 
Maar vandaag gebeurde er toch wel iets heel bijzonders. Feline is zo fanatiek met verza-
melen dat ze zelfs haar oma zo ver heeft gekregen om mee te doen. Haar oma vroeg op 
haar beurt aan de dames van haar naailes om mee te sparen. Vandaag bracht Feline al die 
doppen en deksels mee naar school. Op de foto zie je het resultaat: een hele grote plastic 
tas vol!!!! Helemaal super Feline, jij bent de doppen kampioen van Klinkers. 
Juf Marijke en juf Inge bedanken alle kinderen die mee hebben gespaard  en we sparen 
volgend schooljaar gewoon weer door. 

VakantieBieb App 

Of je nu op vakantie gaat of thuisblijft, in de VakantieBieb vind je meer dan 60 mooie e-
books voor het hele gezin. Je kunt deze app eenvoudig downloaden en het is geheel gra-
tis. Deze zomer kun dus op je op je tablet of smartphone lekker lezen. Voor de jonge le-
zers zijn er populaire boeken te vinden waarmee ze kunnen blijven oefenen. De Vakantie-
Bieb is nu voor iedereen geopend en sluit op 31 augustus 2017. Een echte aanrader!!  



Sportdag 

Aanstaande vrijdag is het weer zo ver: de Klinkers-sportdag! Een dag waarop we met gemixte 

groepen binnen de units lekker gaan bewegen! 

 

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

tijden aan.  

 

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

Er zijn een paar belangrijke dingen die u moet weten: 

 De tijden van de sportdag voor unit 2, 3 en 4 zijn van 9.00 uur tot 13.00 uur. Zorg dat uw 

kind zeker om 8.55 uur aanwezig is. 

 U zorgt zelf voor vervoer van en naar Atledo (Hertog Janstraat 41, Dongen). 

 Zorg dat uw kind de juiste sportkleding en sportschoenen aan heeft. 

 U hoeft géén fruit mee te geven want fruit en water wordt gesponsord door AH Brabant-

plein in Breda. 

 Geef uw kind wat extra’s te drinken mee en eventueel zonnebrand wanneer het een zonni-

ge dag wordt.  

 

In de bijlage bij deze Klinkerlink leest u de volledige informatiebrief. Lees deze goed door.  

 

Voor de hulpouders van unit 2-3-4: 

Ten eerste hartelijk bedankt dat u ons wilt komen helpen! De rolverdeling van de hulpouders 

en de leerkrachten, de speluitleg en de indeling van de groepjes ontvangt u woensdag via uw 

kind.  

 

Wij hopen u bij deze voldoende geïnformeerd te hebben.  

Voor vragen over de spelletjesdag van unit 1 kunt u terecht bij juf Imke of juf Brittany. 

Voor vragen over de sportdag van unit 2-3-4 kunt u terecht bij juf Carola, juf Marlou, juf Kim 

van der Meeren, meneer Pim of Anjelica (moeder van Romy, Nick en Amy).  

Sponsoring 

AH Brabantplein Breda spon-

sort bij de sportdag flesjes 

water en verschillende soor-

ten fruit in het kader van het 

promoten van een gezonde 

leefstijl. Bij de sportdag erva-

ren de kinderen hoe leuk het 

is om te bewegen en samen 

met deze bijdrage kunnen we 

als gezonde school een gezon-

de leefstijl ontwikkelen  bij 

onze leerlingen. Hier willen 

wij AH Brabantplein Breda 

graag hartelijk voor bedan-

ken! 
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Groep 8 VS team Klinkers 

Aanstaande donderdag 6 juli zullen voetballers van groep 8 het op 
gaan nemen tegen het team van Klinkers. Dit duel zal plaats gaan 
vinden bij SV Reeshof. De aftrap is om 18.45 uur. We zouden het 
heel leuk vinden als u een van de teams aan komt moedigen. Als 
entree vragen de kinderen van groep 8 een product voor de voed-
selbank.  

Laatste Klinkerlink 

“Is dit de laatste klinkerlink?” vroegen collega’s vandaag aan elkaar. Nog snel wilden zij wat infor-
matie aanleveren voor deze laatste editie van schooljaar 2016-2017. Over een kleine 2 weken zit 
het er op. Dan nemen we afscheid van groep 8. Wat zijn we trots op weer een lichting Klinkers-
kinderen die zich verder mogen gaan ontwikkelen op het voortgezet onderwijs. Ook nemen we 
dan afscheid van juf Brittany, juf Anouk, juf Meggie en juf Susanne.  
 
Wij willen u bedanken voor het vertrouwen en de fijne samenwerking van het afgelopen school-
jaar en wensen u alvast een fijne zomervakantie! 


