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Kernconcept Energie 

Kernconcept Energie is volop in beweging! 

 

De kinderen van unit 1 en 2 zijn op excursie 

geweest bij  sportschool Neoli aan de Lovense 

Kanaaldijk. Daar hebben enthousiaste trainers 

de kinderen een bootcamp gegeven.   

 

In de spelhoeken op school hebben ze een sportschool 

nagemaakt en wordt elke dag goed bewogen. 

 

 

Unit 1 en 2 gaan deze week samenwerken om op donderdag 19 april Koningsspelen voor ou-

ders te organiseren. De ouders hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen. Houdt u zich aan 

de tijd zodat alles soepel kan verlopen.  

 

De kinderen van unit 3 houden elke dag bij hoeveel ze bewogen hebben. Zij gaan toewerken 

naar een lipdub over gezondheid, gezond eten en voldoende bewegen.  

 

Unit 4 is helemaal in de calorieën gedoken. Ze onder-

zoeken wat de invloed is van vet, koolhydraten en eiwit 

op calorieën. Ze verdiepen zich in de schijf van 5. En ze 

bewegen veel en meten hoeveel ze bewogen hebben. Op 

die manier maken ze een mooie koppeling tussen het 

metriek stelsel en energieverbruik.      

 

 

Koningsspelen 

Vrijdag zijn er weer de koningsspelen op Klinkers! Het belooft een mooie sportieve dag te 
worden. We zullen de dag gezamenlijk openen met een openingsdans, daarna krijgen de kin-
deren een gezond ontbijt op school. De kinderen hoeven hier niks voor mee te nemen. Na het 
ontbijt is er een spelletjesprogramma. Tussendoor nemen we een pauze met ons eigen fruit 
en drinken. Eventueel is een extra flesje drinken wel fijn omdat we veel gaan bewegen deze 
dag.  
 
Het is leuk als iedereen in het oranje gekleed naar school komt.  
 
We hopen op een gezellige sportieve dag! 
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Welkom op 

Klinkers 
 

Indy 

HIEPERDEPIEP…… 

 

16-04 Lisa, Zilveroog 

16-04 Wessel, Saffier 

17-04 Fenna, Robijn 

17-04 Kyona, Zilveroog 

18-04 Norah, Tijgeroog 

19-04 Noomi, Toermalijn 

20-04 Rembrandt, Agaat 

21-04 Cherdentelly, Aventurijn 

25-04 Finn, Agaat 

27-04 Jessy, Smaragd 

02-05 Mirre, Aventurijn 

03-05 Jayden, Smaragd 

03-05 Amy, Aventurijn 

05-05 Joep, Smaragd 

06-05 Arda, Maansteen 

06-05 Max, Topaas 

06-05 Lyano, Toermalijn 

07-05 Fabian, Flint 

07-05 Liv, Aquamarijn 

08-05 Tess, Aquamarijn 

09-05 Isabelle, Robijn 

10-05 Sjoerd, Maansteen 

Tijdens de studiedag van afgelopen woensdag zijn we aan de slag gegaan met de Klinkers-

competenties. Klinkerscompetenties zijn vaardigheden die wij onze kinderen mee willen ge-

ven gedurende hun schoolloopbaan bij ons op school. Het zijn vaardigheden waar wij al veel 

aan werken op school maar nog bewuster mee bezig willen zijn en nog meer in ons onderwijs 

willen verweven.   

 

Afgelopen woensdag zijn we verder gegaan met de competentie zelfsturing, waarbij de na-

druk ligt op verantwoordelijkheid nemen voor je werk, emoties kunnen reguleren, het kun-

nen plannen van je werk en het hebben van een realistisch zelfbeeld.  

 

Ook hebben we een start gemaakt met de competentie denkvaardigheden, waarbij het gaat 

over creativiteit, analytisch denken en reflecteren op het proces en resultaat.  

 

We houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.  

De schoolvakanties voor volgend schooljaar zijn bekend. U kunt ze hieronder vinden in 
de tabel. De studiedagen moeten nog ingepland worden. Deze worden uiterlijk aan het 
begin van het nieuwe schooljaar met u gecommuniceerd via de kalender.  

 

Schoolvakanties schooljaar 2018-2019 

• We achter de schermen al druk bezig zijn met nadenken over een groen schoolplein… 

• We voldoende ouders hebben die ons helpen bij de Koningsspelen. 

• Onze voormalige collega Jos Montulet per 1 augustus directeur zal zijn van basisschool 

de Sporckt.  

Wist u dat…... 

Staking 

Herfstvakantie 15-10-2018 tot en met 19-10-2018 

Kerstvakantie 24-12-2018 tot en met 04-01-2019 

Carnavalsvakantie 04-03-2019 tot en met 08-03-2019 

Meivakantie 23-04-2019 tot en met 03-05-2019 

Zomervakantie 08-07-2019 tot en met  16-08-2019 

Studiedag 

We waren er bij!  

Vrijdag 13 april stonden wij van Klinkers 

voor het gemeentehuis in Eindhoven. We 

hebben samen met andere meesters en 

juffen uit Brabant onze stem laten horen 

voor het onderwijs! We hopen dat onze 

stem gehoord gaat worden.  

Woensdag 9 mei : studiemiddag. 

12.30 uur alle kinderen vrij 
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Afgelopen week is er op de straat vóór onze school een fiets gestolen. De fiets stond ge-
woon op slot maar aan het eind van de schooldag bleek de fiets weg te zijn. 

We willen u daarvan op de hoogte brengen zodat u gewaarschuwd bent. 

Waarschuwing Fietsendief 

Jantiena 

Jantiena heeft afgelopen periode een EVC procedure doorlopen. Tijdens deze proce-

dure heeft zij een assessment afgelegd en is zij beoordeeld op de volgende competen-

ties voor schoolleiders: Visiegericht werken, in relatie staan tot de omgeving, vormge-

ven aan organisatiekenmerken vanuit onderwijskundige gerichtheid, hogere orde den-

ken en het hanteren van strategiën t.b.v samenwerken, leren en onderzoeken. Zij 

heeft dit assessment heel succesvol afgerond en kan daarmee opgenomen worden in 

het register van schoolleiders. Afgelopen woensdag werd het rapport officieel aan 

haar uitgereikt. Het team van Klinkers is enorm trots op haar! 


