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Kernconcept Groei en Leven 

Dinsdag voor de herfstvakantie openden wij kernconcept groei en leven. Iedere unit 

deed dat op een eigen manier. In unit 1 speelden de kinderen een bladerenmemory en 

kwam er een boswachter op bezoek. In unit 2 hadden alle leerkrachten een tak van een 

boom vast en kregen de kinderen een plaatje van een boom, blad of vrucht. Zij moes-

ten op zoek naar de juiste boom. In unit 3 en 4 kregen de kinderen een puzzelopdracht 

in het teken van bomen en planten. 

 

Bij dit kernconcept gaat het vooral om het besef wat 

leven is en dat alles wat leeft een bepaalde ontwikke-

ling of groei doormaakt. Vorig jaar hebben we tijdens 

dit kernconcept ingestoken op de dierenwereld. Dit 

jaar steken we in op bomen, planten en bloemen.  

 

Juist nu in de herfst, wanneer alle bladeren bruin 

worden en de bomen hun bladeren verliezen, is het 

cyclisch proces van de natuur een bijzonder ver-

schijnsel om met kinderen te beleven en bespre-

ken. 

 

Deze periode is uitermate geschikt om lekker met uw kind het bos in te gaan en samen 

te praten over wat er allemaal te zien is in de natuur. Om het extra leuk te maken zou-

den jullie voor elkaar een bingo-kaart kunnen maken met wat je allemaal kunt vinden 

in het bos. Wie heeft het eerst zijn kaart vol?? 

 

 



Handbaltoernooi rr 
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Vanuit de ouderraad. 

Welkom op 

Klinkers 
 

Maysa 

Woensdag 18 oktober hadden wij (unit 3) een handbaltoernooi. Het handbaltoernooi 
was erg leuk, ook werd er heel goed gespeeld. Er waren 4 scholen die mee deden. Ze 
waren allemaal best wel goed. De Stappen had gewonnen met de hoogste score en met 
het meeste respect voor de scheidsrechter en de tegenstanders. Wij hadden de 4de 
plek. We vonden het allemaal echt heel leuk. We hebben ook van heel veel mensen alle-
maal goede tips gekregen, en daarom is het ons gelukt om wat punten te scoren. We 
hebben heel veel geleerd, bijvoorbeeld leren samen te werken, leren hoe veel je elkaar 
nodig hebt en dat je niet bij elkaar op èèn plek moet gaan staan. We willen de suppor-
ters bedanken voor hun goede aanmoedigingen. 

Groetjes Kiki (groep 6) 

 

Beste ouders, 
 
Hierbij wil ik jullie laten weten dat ik na 10 jaar ouderraad het stokje als voorzitter graag over 
wil dragen. Ik heb het op dit moment te druk met mijn eigen onderneming. Ik kan hierdoor 
niet de tijd vrijmaken die wel nodig is om de ouderraad van BS Klinkers goed te kunnen voor-
zitten. 
 
Ik hoop dat er nieuwe leden opstaan die het stokje willen overnemen. De ouderraad bestaat 
op dit moment nog maar uit een minimaal aantal leden. Dus……heeft u tijd en zin om samen 
met een groep actieve ouders alle  activiteiten te organiseren, laat dit even weten. U kunt dit 
aangeven via de mail info@inpulls.nl of u kunt even binnenlopen bij Jantiena. 
Ik dank jullie hartelijk voor de afgelopen 10 jaar. 
 
Met hartelijke groet, 
Ingrid Bertens 

 We tijdens de stakingsdag door de files langer in de bus hebben gezeten dan we in het 

Zuiderpark zijn geweest. Maar we waren er! 

 Zowel de sportdag als de spelletjesdag weer enorm gezellig waren. 

 We alle hulpouders van deze dag hartelijk bedanken. 

Wist u dat….. HIEPERDEPIEP…… 

 

23-10 Inèz, Smaragd 

28-10 Dyani, Maansteen 

28-10 Sam, Saffier 

28-10 Sophie, Saffier 

28-10 Mika, Zilveroog 

29-10 Jasmijn, Aventurijn 

31-10 Ella, Citrien 

31-10 Inke, Jade 

01-11 Lieke, Robijn 

02-11 Maxim, Zilveroog 

 

HOERA! 

Vanuit de MR 

de MR heeft op 12 oktober haar tweede vergadering gehouden. 
 
Bij deze vergadering is 1 ouder als toehoorder aanwezig geweest. 
Wij hebben o.a. gesproken over; sponsorbeleid, verzuimbeleid, de staking van 5 oktober, de 
uitslag van de vragenlijst portfolio en de CAO afspraken 
Iedereen kan de notulen van de MR lezen. Danny bewaart deze in een map. 
De volgende vergadering van de MR zal plaatsvinden op donderdag 9 november van 19.30 

tot 21.30  uur.  

De MR zal vergaderen op donderdag 11 januari 2018 en niet op 17 januari zoals eerder ver-
meld. 
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