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Opening kernconcept Energie 
Op dinsdag 27 maart openden wij, met veel energie, kernconcept Energie.  

 

Binnen kernconcept Energie staat de ene keer energie in de vorm van elektriciteit centraal en 

de andere keer de energie van het menselijk lichaam. Wat bij beide insteken centraal staat is 

dat de zon een belangrijke rol speelt en dat energie omgezet kan worden in beweging. 

 

De komende weken zullen we aandacht besteden aan energie in het menselijk lichaam. Hoe 

komen we aan energie en hoe zetten we dat om? Wat gebeurt er met de energie die niet 

omgezet wordt? Hoe zorgen we ervoor dat ons lichaam voldoende energie heeft? Hoe zorgen 

we ervoor dat ons lichaam niet te weinig of te veel energie heeft? Wat gebeurt er wanneer 

ons lichaam te veel of te weinig energie heeft?  

 

Zo maar een greep uit vragen die centraal staan tijdens dit kernconcept. Binnen elke unit zal 

er op een andere manier aan het kernconcept gewerkt worden. 

Bezoek schoolbestuur Xpect primair 
Op dinsdag 20 maart brachten 4 leden van het bestuur van Xpect-Primair een bezoek aan 

onze school om samen te praten over hoe de school er voor staat en wat de plannen zijn voor 

het komende jaar. 

 

Eva, Jesper, Lotje en Julot hadden hun tafelpresentatie van kernconcept Evenwicht en Kring-

loop aan het bestuur laten zien. Het bestuur was onder de indruk van wat deze leerlingen 

lieten zien. Daarmee konden we meteen aanhaken aan de klinkerscompetenties die we aan 

het borgen zijn. Ook hebben we besproken dat we merken dat er steeds meer een onder-

zoekscultuur ontstaat op Klinkers. Daarnaast hebben we aangekaart dat onze kleutergroepen 

vol zitten en dat we als school niet groter willen worden dan we nu zijn.  

Vrijdag 13 april : staking basisonderwijs! 
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HIEPERDEPIEP…… 

 

03-04 Daniël, Citrien 

04-04 Sofia, Valkenoog 

05-04 Jade, Aquamarijn 

05-04 Sven, Smaragd 

06-04 Finn, Zilveroog 

06-04 Sky, Jade 

06-04 Omar, Valkenoog 

06-04 Hester, Smaragd 

07-04 Rabiya, Zilveroog 

07-04 Nova, Maansteen 

09-04 Cecile, Aventurijn 

09-04 Isis, Smaragd 

10-04 Teddie, Citrien 

12-04 Brandon, Maansteen 

13-04 Yahya, Zonnesteen 

13-04 Stella, Zonnesteen 

14-04 Waldrik, Tijgeroog 
 

 

HOERA! 

Donderdag 29 maart vierden we Pasen op Klinkers. Wat was het leuk om te zien hoe 
iedereen zijn best heeft gedaan om een klasgenoot te verwennen met een heerlijk ont-
bijtje. Na het smikkelen waren er door de hele school workshops te doen. De kinderen 
van unit 1 konden in unit 1 blijven als ze dat wilden. Maar er waren ook al jonge kin-
deren die in de rest van de school durfden te gaan kijken. De sfeer was erg gemoedelijk 
en het was een hele fijne dag! Dank aan alle ouders van de OR en alle ouders die gehol-
pen hebben! 

Paasviering 

Woensdag 11 april : studiedag! 



• Je heerlijk kunt schuilen onder de deksel van een container als het regent….. 

• De leerkracht na de opening de hele dag in hun sportkleding gelopen hebben…. 

• Ze dat heerlijk vonden….. 

• Iemand van een leerling de opmerking kreeg: “u kunt dat best hebben juf” 

Wist u dat…..  

 

 

 

3 

 

Op dinsdag 27 maart bracht Carin Zandbergen, de manager van ons bestuur, een bezoek 
aan unit 1. De afgelopen periode heeft ze aan alle kleutergroepen van alle 20 scholen van 
het bestuur een bezoek gebracht. Op die manier krijgt ze een goed beeld van hoe alle on-
derbouwen aan het werk zijn. Op Klinkers ontving ze bij binnenkomst haar eigen portfolio. 
In elke klas is ze op visite geweest en heeft samen met de kinderen werkjes gedaan en 
sfeer geproefd. Na schooltijd is ze ook eventjes mee naar de BSO gegaan.  

Aan het einde van dag is ze in gesprek gegaan met de leerkrachten van unit 1. Ze heeft ge-
voeld dat er veel harmonie in de unit is en dat dit merkbaar is bij de leerkrachten en de 
kinderen. De kinderen vond ze open, maken makkelijk contact en geven graag uitleg over 
hun onderwijs.     

Bezoek aan unit 1 

 

Op zondag 25 maart was het Johan Cruijff toernooi. Voor dat we naar 
Cruijfftoernooi toe mochten, heb-
ben we een zaalvoetbaltoernooi gespeeld met ons team. Daar zijn we in on-
ze beginners poule eerste geworden daarna, moesten we tegen de andere win-
naars van de andere poules. Een paar weken daarna moesten we het Cruijff 
toernooi spelen samen met het meiden team van Klinkers.   
 
De jongens zijn op het Cruijff toernooi 3de geworden en heb-
ben de respect award gewonnen.  
 
De respect award is een prijs voor het aller sportiefste team en 
dat was ons team. We zaten in het team met Jasper, Oscar, Sebas, Toprak, Di-
do, Bas, Raf en Mats. De sfeer in het team was goed maar we vonden het wel 
heel jammer dat niet door waren, Maar ondanks dat we baalden dat we niet 
door waren bleven we wel sportief en daarom hebben we de respect award 
gewonnen.      
 
Gemaakt: Raf en Mats              
 

 
 
Het meidenteam heeft alles gewonnen en is daardoor eerste ge-
worden. De meiden zijn daarmee door naar de kwartfinale. Deze 
wedstrijd wordt op woensdag 16 mei gespeeld in het Reeshof-
park. De meiden vinden het leuk als er veel mensen zijn om hen 
aan te moedigen!  

Johan Cruijff toernooi 
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De avondvierdaagse 2018 staat weer voor de deur, dit jaar voor de 67e 
keer. 
 

Van maandag 28 mei t/m donderdag 31 mei gaan we met een flink aan-
tal kinderen weer de 5 en de 10 kilometer lopen. 
 

De inschrijvingen vinden plaats op dinsdag 10 april en donderdag 12 april 
van 8.20-8.45 uur en van 14.30-15.00 uur. Op deze dagen is de ouder-
raad aanwezig in de hal van de school.  
 
Binnenkort krijgt uw kind het inschrijfformulier mee naar huis. Wij willen u vra-
gen het formulier op bovenstaande dagen (en tijden) volledig ingevuld in te le-
veren en indien mogelijk gepast te betalen. De kosten zijn € 4,50. 
 
Uiteraard ontvangen jullie na de inschrijving meer informatie.  

 
Wij hebben er zin in. 
 
Namens de ouderraad, 
Thalja, Marie-Claire, Richard, Maikel en Anjelica 

Avondvierdaagse 


