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Basisschool klinkers / schooljaar 12 nummer 1 / 8 september 2017 

Woordje door Jantiena 

Na hopelijk voor iedereen een fijne vakantie is het schooljaar weer in volle 
gang. Het voelt gemoedelijk, energiek en er wordt volop geleerd. Vorige 
week hadden we al weer een pakkende opening voor het nieuwe kerncon-
cept Materie. Daar kan ik volop van genieten. Op deze momenten ervaren 
we ook waar Klinkers voor staat: Betekenisvol onderwijs. 
 
Klinkers is al een prachtige school en zal dit schooljaar nog weer een stuk-
je mooier worden. We hebben verschillende plannen bijvoorbeeld op het 
gebied van het portfolio, taal, 'Klinkers competenties', handelingsgericht 
werken, het schoolplein en hoogbegaafdheid. We houden jullie graag via 
de Klinkerlink op de hoogte van onze ontwikkelingen dit jaar.  
 
En natuurlijk zullen we ouders bij al deze stappen betrekken. Sowieso via 
de MR en soms via bijeenkomsten met ouders/verzorgers om mee te pra-
ten over schoolbeleid of via activiteiten waarbij we gezamenlijk de handen 
uit de mouwen steken. 
 
We hopen dat u niet alleen qua schoolontwikkeling maar ook over de ont-
wikkeling van uw kind ons wederom weet te vinden. Want samen zorgen 
we ervoor dat alle kinderen lekker in hun vel zitten en tot hun recht ko-
men! 
 
Op een prachtig nieuw schooljaar! 
 
Vriendelijke groet van Jantiena Bakker 

Welkom op Klinkers! 

Er zijn na de zomervakantie weer een aantal nieuwe kinderen op Klinkers gestart: 

 

Nova, Mynke, Diana, Xavine, Yaline, Tess, Azra, Raff, Linn, Yfke, Noah, Kiki, Kuba, Sarah, 

Sam, Nikolai, Kaya, Siem, Isabelle, Seph, Nadeem, en Yinthe. 

 

Wij wensen jullie een hele fijne schooltijd bij ons op school! 



Aan het begin van het schooljaar vinden we het fijn om met jullie kennis te maken en te 

vertellen over hoe het gaat in de thuisgroep van uw kind. Hiervoor hebben we groeps-

ouder-avonden ingepland. Om u de gelegenheid te geven om naar de groepsavond van 

meerdere kinderen te gaan, hebben we voor elke unit één avond gereserveerd. Mochten 

uw kinderen in dezelfde unit zitten dan zou u tussendoor kunnen switchen of na afloop de 

andere leerkracht aan kunnen spreken. 

 

De groeps-ouder-avonden zijn als volgt gepland: 

Donderdag 14 september 20.00 uur: unit 2 

Maandag 18 september 20.00 uur: unit 4 

Woensdag 20 september 20.00 uur: unit 1 

Donderdag 21 september 20.00 uur: unit 3 

Groeps-ouder-avond. 

Dinsdag 19 september : studiemiddag! 12.30 uur alle kinderen vrij! 
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We hebben enorm veel aanmeldingen gekregen van kinderen die dit schooljaar 4 jaar 

worden. Dit heeft tot gevolg dat de kleutergroepen voor dit schooljaar vol zitten. In juni 

2018 zullen in iedere kleutergroep 32 leerlingen zitten.  

 

Voor het schooljaar 2018-2019 is er nu nog voldoende plaats. Wij willen broertjes en zus-

jes graag voorrang geven, maar u zult begrijpen dat dat niet lukt als een kind vlak voor de 

vierde verjaardag wordt aangemeld. 

 

Zodra een kind 2 jaar is kan het bij ons op school aangemeld worden. Wij willen u vragen 

om jongere broertjes en zusjes na hun tweede verjaardag bij ons aan te melden zodat wij 

rekening kunnen houden met hun komst en we een plaatsje in unit 1 vrij kunnen houden.  

 

Een aanmeldformulier kunt u halen bij de administratie. 

Aanmelden broertjes en zusjes. 

De CoderDojo is een wereldwijd concept van open dagen waarop kinderen en tieners 

(van 7 tot 17 jaar) op een toegankelijke, creatieve manier leren programmeren.  

 

Tilburg University en de Bibliotheek Midden-Brabant hebben de handen ineen geslagen 

en hebben Code Brabant opgericht. Een platform dat er vanuit gaat dat iedereen kan pro-

grammeren. Rondom Tilburg worden er verschillende evenementen en workshops geor-

ganiseerd rondom programmeren. De evenementen en workshops zijn meestal gratis. 

 

Voor meer informatie kunt u kijken op: https://codetilburgu.wordpress.com/ 

 

Workshops programmeren voor kinderen. 



HIEPERDEPIEP……….. 

04-09 Kiki, Smaragd 

05-09 Sven, Tijgeroog 

07-09 Britt, Citrien 

08-09 Mingus, Zonnesteen 

08-09 Nina, Zilveroog 

09-09 Kaya, Saffier 

10-09 Jessica, Robijn 

10-09 Pepijn, Topaas 

10-09 Marijn, Zilveroog 

10-09 Duuk, Valkenoog 

11-09 Flo, Aquamarijn 

11-09 Valentijn, Flint 

12-09 Caitlyn, Flint 

12-09 Kayden, Flint 

14-09 Janne, Jade 

16-09 Kris, Robijn 

16-09 Quinty, Citrien 

16-09 Enes, Flint 

17-09 Max, Agaat 

 

HOERA! 
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KC Materie. 

Vorige week dinsdag openden wij kc Materie. 

Door de hele school lieten de leerkrachten 

proefjes zien. Soms had dat met letterlijk 

‘proeven’ te maken en een andere keer met het 

van vorm veranderen van stoffen. 

Tijdens dit kernconcept staan verschillende in-

zichten centraal. De eerste is dat alle stoffen zijn 

opgebouwd uit een 100-tal atomen, de kleinste 

bouwstenen. Atomen hechten zich aan elkaar 

en vormen moleculen (kleinste verbindingen). Door het samengaan van atomen en mole-

culen kunnen alle verschillende stoffen die er op aarde zijn worden gemaakt. Als er ato-

men of moleculen worden samengevoegd die geen verbinding aangaan (er vindt geen 

chemische reactie plaats), spreken we van een mengsel, bv. 

een zoutoplossing. 

Een tweede inzicht van dit kernconcept is dat stoffen ver-

schillende verschijningsvormen kunnen aannemen. We 

noemen dit de fase waarin een stof zich bevindt (vaste stof, 

vloeistof, gas). Door verhitting of afkoeling gaat een stof 

over in een andere fase. Verschillende verschijningsvormen 

kunnen ook te maken hebben met de structuur van de ato-

men. 

Het derde hoofdinzicht binnen dit kernconcept betreft het 

gegeven dat stoffen verschillende eigenschappen kunnen 

hebben. Voorbeelden van stofeigenschappen zijn: kook-

punt, smeltpunt, cohesie/adhesie, capillaire werking,  

promiscuïteit. 

 

In unit 1 en 2 kwam vorig week kok Daan ineens rommelen 

in de gang. Hij had tijdens de vakantie het pand van de 

school gekocht om er een fantastisch restaurant van te 

maken. De kinderen waren enigszins ontdaan want dit was 

toch echt hún school en geen restaurant. Om Daan niet 

helemaal teleur te stellen, hebben we afgesproken dat we 

Daan gaan helpen. In elke klas zal een restaurant gemaakt 

worden waar de kinderen in kunnen spelen en leren.  

 

In unit 3 zal veel gekookt gaan worden. Kinderen gaan kennismaken met de vormen van 

stoffen onder invloed van temperaturen. Begrippen als smelten, stollen en verdampen 

zullen regelmatig aan de orde komen. Als u uw kind mee laat helpen tijdens het koken 

kunt u al deze begrippen ook aan de orde laten komen. 

 

In unit 4 gaan de leerlingen onderzoeken waar alles van is gemaakt. Ze leren dat grond-

stoffen bewerkt kunnen worden om zo tot een eindproduct te komen.  

 

In de week van 2 oktober 2017 sluiten we KC Materie weer af.  
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 Nieuwe collega’s. 

Een viertal nieuwe collega’s komen dit jaar ons team versterken. Zij stellen zich hieronder 

aan u voor:  

Mijn naam is Britt van Herpen, ik ben 23 jaar en ik woon in Tilburg. Ik hou erg van reizen, le-
zen en van muziek.  
Twee jaar geleden ben ik van de PABO afgestudeerd en ben ik begonnen met fulltime werken 
op basisschool de Boemerang. Na 2 jaar heb ik de overstap mogen maken naar Klinkers. Een 
school dat mij qua onderwijsconcept erg aanspreekt. Komend jaar ben ik van maandag tot en 
met donderdag te vinden in unit 3 in Maansteen. Op vrijdag neem ik voor het tweede jaar 
deel aan het traineeship. Het traineeship is een denktank van startende leerkrachten; dit is 
een initiatief vanuit de stichting.  
Ik kijk erg uit naar het komende jaar! 

"Mijn naam is Tessa, uit het zonovergoten Tilburg en vanaf dit schooljaar leerkracht in unit 2 
op basisschool Klinkers. Op de maandagen ben ik het vaste gezicht van Flint (de groep van juf 
Hanneke) en op de woensdagen geef ik les aan Agaat (de groep van juf Marlou). Voor vragen 
kunt u me daar treffen, en ben ik te bereiken via tessa.otten2@xpectprimair.nl. Tot snel!"  

Mijn naam is Emmie van Moorsel, ik ben 23 jaar en ik ben een (nieuwe) juf op BS Klinkers. Na 
twee leuke stagejaren op Klinkers, mag ik nu eindelijk echt beginnen en daar heb ik heel veel 
zin in! Komend jaar geef ik op woensdag les in Topaas in unit 4. Daarnaast ben ik de invaller 
op school, dus kan ik ook in alle andere klassen/units les komen geven. In mijn vrije tijd houd 
ik er van om te dansen, leuke films te kijken en spelletjesavonden te houden met vrienden.  
 
Groetjes, juf Emmie 

Juffrouw Karen Slangen is het afgelopen schooljaar heel het jaar afwezig geweest i.v.m. de 

behandeling tegen borstkanker. Op dit moment is zij nog steeds aan het revalideren. Zij zal  

langzaamaan weer wat werkzaamheden binnen de school oppakken. Om te starten zullen dat 

kleine werkzaamheden buiten de groep zijn.     

Juffrouw Karen. 

Beste ouders. Graag stel ik mij via deze weg aan jullie voor. Ik ben Jente Pieters, 24 jaar oud 
en woonachtig in Sint-Michielsgestel. Na mijn stage in Unit 4 en werkzaamheden in Unit 2 is 
het nu tijd voor een nieuwe uitdaging binnen Klinkers. Dit schooljaar ga ik in Unit 3 aan de 
slag. Op de donderdagen in Maansteen en op de vrijdagen in Aventurijn. Ik heb er enorm veel 
zin in! Graag tot ziens.   

Tessa Otten: 

Britt van Herpen: 

Emmie van Moorsel: 

Jente Pieters: 

 



Omdat wij als Klinkers opleidingsschool zijn, ontvangen wij ook dit jaar weer studenten 

van diverse opleidingen. Morgen komen 6 studenten van het ROC (opleiding tot onder-

wijsassistent) en 11 studenten van de PABO (opleiding tot leerkracht basisonderwijs) ken-

nismaken op Klinkers. Zij worden begeleid door juffrouw Nicole en Bernolf Kramer, een 

docent van de PABO. Ook gaan wij studenten ontvangen van de muziekacademie van 

Fontys. Deze studenten zullen begeleid worden door juffrouw Inge. 

 

Sinds dit schooljaar zijn wij een academische opleidingsschool. Dat houdt in dat leerkrach-

ten samen met afstuderende studenten onderzoek gaan doen om een vraagstuk binnen 

de school te verhelderen en verbeteren. Binnenkort gaan we met twee onderzoeks-

kringen starten. Één onderzoekskring richt zich op taal. De andere onderzoekskring richt 

zich op signaleren en differentiëren.    

Opleidingsschool. 
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 Wij blij zijn dat iedereen weer veilig en gezond terug is na de vakantie.  

 De nieuwe groep in unit 4 de naam ‘Citrien’ gekregen heeft.  

 De kinderen van groep 6 nu ook een eigen device tot hun beschikking hebben. 

 De meeste ruimtes in de school voorzien zijn van airconditioning.  

 De kinderen en juffen van Robijn heel blij zijn met hun grote lokaal. 

 Er in de school een aantal sta-werkplekken zijn gecreëerd voor kinderen die graag 

staand werken. 

Wist u dat….. 

Ook dit jaar hebben wij weer een aantal studiemomenten voor het team ingepland. De 

kinderen zijn die middagen vrij. Het team gebruikt deze momenten om onderwijs en zich 

te professionaliseren.  

 

Op de volgende momenten zijn de studiedagen gepland: 

Dinsdagmiddag 19 september 2017. 12.30 uur is de school uit.  

Donderdag 5 oktober 2017. De hele dag zijn de kinderen vrij. 

Donderdagmiddag 23 november 2017. 12.30 uur is de school uit. 

Maandagmiddag 18 december 2017. 12.30 uur is de school uit. 

Dinsdag 27 februari 2018. De hele dag zijn de kinderen vrij. 

Woensdagmiddag 7 maart 2018. 12.30 uur is de school uit. 

Woensdag 11 april 2018. De hele dag zijn de kinderen vrij.  

Woensdagmiddag 2 mei 2018. 12.30 uur is de school uit.  

Vrijdag 1 juni 2018. De hele dag zijn de kinderen vrij.  

Donderdagmiddag 28 juni 2018. 12.30 uur is de school uit.  

 

De studiemiddagen op vrijdagmiddag zijn niet opgenomen in dit lijstje omdat deze geen 

invloed hebben op de schooltijden.  

 

Al deze studiedagen zijn ook te vinden op de kalender die we u vorige week per mail ge-

stuurd hebben.  

Studiedagen en middagen 

Sportdag 

 
Omdat afgelopen schooljaar de 

sportdag en koningsspelen kort 

na elkaar waren, hebben we 

besloten de sportdag dit jaar 

aan het begin van het school-

jaar te houden.  

 

Op vrijdag 13 oktober 2017 zul-

len de kinderen van groep 3 t/

m 8 sporten bij Atledo in Don-

gen. De kinderen van unit 1 

hebben dan spelletjesdag op 

school.  

 

Houdt u deze datum vast vrij in 

uw agenda. Wij kunnen uw 

hulp deze dag goed gebruiken! 

 

Over een paar weken ontvangt 

u meer informatie over deze 

dag en zullen inschrijflijsten 

opgehangen worden.  

 

Houdt u ook alvast rekening 

met het feit dat de kinderen 

van groep 3 t/m 8 om 9 uur 

starten bij Atledo en om 13.00 

uur klaar zijn. U dient dan zelf 

voor vervoer te zorgen.  


