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Kernconcept Binding 

Unit 1 en 2 hadden 2 weken geleden al bezoek gekregen van 

de ik-weet-niet-piet die niet wist wat hij wil worden nu hij 

eigenlijk geen piet meer wil zijn.  

 

Vorige week dinsdag openden unit 3 en 4 kernconcept Binding 

met een Vossenjacht. Ouders, collega’s en studenten voerden 

hun of een beroep uit in de wijk terwijl de kinderen naar hen 

op zoek gingen en het beroep moesten raden. Dankjewel aan 

alle ouders die vrijwillig een uurtje wilden komen ‘werken’.  

 

Een belangrijk inzicht in dit kernconcept is afhankelijkheid. Op het niveau van de samenleving 

leren leerlingen dat historisch gezien mensen steeds meer zijn gaan samenwerken en daar-

door ook steeds meer afhankelijk van elkaar zijn geworden. Lang geleden trokken mensen 

rond, op zoek naar voedsel, water en beschutting. Daarna leefden mensen in kleine groepen 

die voor zichzelf zorgden. Later gingen de mensen handel met elkaar drijven en zijn dorpen 

en steden ontstaan en werden taken verdeeld. Op deze wijze konden mensen zich specialise-

ren in verschillende beroepen. De verschillende sectoren (landbouw, industrie en dienstverle-

ning) komen in dit kernconcept aan de orde. Onze samenleving is nu immers veel complexer 

dan vroeger.  

 

Unit 1 en 2 zullen beroepen combineren met Sinterklaas en 

Kerst. In unit 3 en 4 krijgen de kinderen de opdracht zich te ver-

diepen in diverse beroepen. Als afsluiting zal er een beroepen-

markt georganiseerd worden.  

 

 

 Klinkers goed vertegenwoordigd was bij de Warandeloop. 

 Mète zelfs het podium heeft gehaald! 

 Alle kinderen vorige week pietengym gekregen hebben van meneer Pim. 

 Er een friet speciaal gemaakt was als surprise en de hele school naar uien rook. 

 Meneer Jeroen afgelopen donderdag met mensen van de Tweede Kamer om tafel ge-

zeten heeft om te praten over onderwijs. 

 Juffrouw Emma haar eindstage in Maansteen gehaald heeft. 

Wist u dat….. 
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HIEPERDEPIEP…… 

 

4-12 Xavina, Zonnesteen 

4-12 Wout, Robijn 

4-12 Evi, Citrien 

7-12 Sky, Agaat 

8-12 Ela, Jade 

9-12 Diesel, Smaragd 

10-12 Stijn, Saffier 

12-12 Mike, Toermalijn 

12-12 Thomas, Saffier 

13-12 Tijn, Zilveroog 

14-12 Tom, Aventurijn 

15-12 Lotje, Zonnesteen 

16-12 Finn, Aventurijn 

16-12 Robin, Agaat 

17-12 Sophie, Flint 

17-12 Puk, Aquamarijn 

 

HOERA! 

Nadat Kweet-niet-piet twee weken geleden op 

bezoek was geweest, zijn de kinderen van unit 1 en 

2 aan de slag gegaan om beroepen voor haar te 

bedenken.  

 

Afgelopen vrijdag was het zo ver en bezocht Kweet

-niet-piet samen met 3 andere pieten en Sinter-

klaas onze school. Ze werden door de politie met 

loeiende sirenes voor de school afgezet. Met mu-

ziek werden ze door ons ontvangen op het voetbal-

veldje. Daarna werd hij welkom geheten door Jan-

tiena en kon hij bij alle klassen uit unit 1 en 2 op 

bezoek.  

 

In unit 3 en 4 hebben de kinderen elkaar blij ge-

maakt met surprises. Sinds woensdag waren de 

surprises te bewonderen in de gangen. Wat is er 

hard gewerkt door iedereen!  

 

Sinterklaas, bedankt voor uw bezoekje aan Klin-

kers, veel succes om morgenavond hier en daar 

nog wat pakjes te bezorgen en dan zien we u graag 

volgend jaar weer. En voor iedereen bij wie de Sint 

nog niet geweest is, een hele fijne pakjesavond 

gewenst!  

In unit 3 sloten ze op vrijdag 24 november kernconcept groei en leven af door middel 
van een spelletjesochtend. De kinderen hebben de weken vooraf zelf spellen onderzocht 
en gespeeld en daarna met een groepje een spel ontworpen. Er moest een duidelijke 
speluitleg aanwezig zijn. De kinderen hebben tijdens het werken aan deze opdracht on-
der andere geoefend in samenwerken, rekening houden met elkaars ideeën, taken ver-
delen, plannen en vooruit denken. Ze moesten hun taalvaardigheden inzetten bij het 
schrijven van de speluitleg en ze konden hun creatieve vaardigheden inzetten tijdens het 
maken van het spel. Tijdens de spelletjesochtend konden de kinderen elkaars spellen 
spelen. Wat een enorme betrokkenheid zagen we bij het spelen van elkaars spellen. De 
sfeer was om van te smullen!  

Speel je eigen spel 

Sinterklaas 



 

Hallo ik heb mee ge-
daan met de Waran-
deloop. Ik vond het 
heel leuk. Ik heb het 

samen met mijn 
vriend Tijn gedaan. 

Groetjes Tom (Agaat) 
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Misschien heeft u het al zien hangen in de hal, een mooi 
glas-in-lood kunstwerk. Dit kunstwerk is ontworpen door 
Teddie, Meagan, Daantje en juffrouw Marlies ter nage-
dachtenis aan juf Karin. Juf Karin is in januari 2017, na 
een lang ziekbed, helaas overleden.   

In dit kunstwerk zitten verschillende elementen ver-
werkt die ons aan juf Karin doen denken. Zo hield ze 
enorm van zingen, zat ze graag in de zon, was een enor-
me fan van het strand en dronk ze graag een glaasje 
cola.  

Het team heeft samen met de familie van Karin en de ontwerpsters van het kunst-
werk het monumentje onthuld en stil gestaan bij het gemis van Karin als mens en als 
collega. 

Monumentje voor juf Karin 

Mijn naam is Linda Höngens en ik ben jeugdverpleegkundige bij de GGD. Ik ben als jeugd-
verpleegkundige verbonden aan de school van uw kind(eren).  

U kunt bij mij terecht met uw vragen en zorgen over de opvoeding en ontwikkeling van uw 
kind. Denk bijvoorbeeld aan: gezondheid en klachten, groei en (over)gewicht, zintuigen 
(ogen en oren), motoriek, voeding, slapen, zindelijkheid, gedrag, hoofdluis, of problemen in 
de thuissituatie (scheiding, ziekte en rouw) en nog vele andere onderwerpen.  

U kunt een afspraak met mij maken via de mail: l.hongens@ggdhvb.nl. Mijn werkdagen zijn 
dinsdag en donderdag van 8.30-17.00 en op woensdag van 8.30-12.30 uur Kijk ook gerust 
op onze site voor informatie www.ggdhvb.nl of neem contact op met ons telefoonnummer: 
0900-4636443  

Luizen 

Warandeloop 2017 

Iedere week na een vakantie zet een club van zo’n 30 kriebelouders zich in om alle 
kinderen op hoofdluis te controleren. Meestal gebeurt dit op maandag. Alle haren 
die vastgemaakt zijn door middel van clips of elastieken zullen losgemaakt moeten 
worden om goed door de haren te kunnen kijken. Het lukt de luizenouders niet om 
alle kapsels weer in model te krijgen, houdt u hier rekening mee.  

Een paar weken geleden hebben alle luizenmoeders voorlichting gekregen door een 
mevrouw van de GGD. Naar aanleiding daarvan heeft het team het luizenprotocol 
herzien. In de bijlage bij deze klinkerlink kunt u ons luizenprotocol lezen.  

Foutje! 

In de vorige Klinkerlink stond de 

naam van Roy Craane, als lid van 

de OR, verkeerd geschreven. Ex-

cuses namens de OR.  

Jeugdverpleegkundige GGD 

Juffrouw Britt uit Zonnesteen heeft een andere baan. De kinderen van haar klas, hun ou-
ders en de collega’s zijn al wat langer op de hoogte van het feit dat Britt Klinkers zal gaan 
verlaten. Vorige week heeft Britt te horen gekregen dat zij per 11 december op basisschool 
de Vijf Hoeven kan gaan starten. Donderdag 7 december zal de laatste werkdag van Britt 
op Klinkers zijn. Wij wensen haar veel succes en plezier met haar nieuwe baan.  

Emmie van Moorsel zal op maandag t/m donderdag werkzaam zijn in Zonnesteen. Op vrij-
dag zal Femke Hendriks in Zonnesteen werken.   

Juffrouw Britt 
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Sint is de deur nog niet uit of we zijn achter de schermen al volop met kerst bezig. De 
kerstwerkgroep is al meerdere malen bij elkaar geweest om een spetterend kerstfeest in 
elkaar te draaien. 
 
Op donderdag 21 december zijn de kinderen om 12.30 uur uit. Dit in verband met de 
kerstviering die 's avonds van 16.30-18.30 uur plaatsvindt. Deze week zal er een speciale 
editie van de Klinkerlink in uw mailbox verschijnen. Deze staat geheel in het teken van 
kerst op Klinkers.   

Kerstviering 

Op woensdag 22 november heeft u een mail van ons ontvangen over een mogelijke sta-
king op 12 december 2017. Op het moment dat u deze Klinkerlink ontvangt is voor ons 
nog niet duidelijk of deze staking door zal gaan. Hierover krijgen wij op dinsdag 5 de-
cember uitsluitsel. Wanneer er een staking komt zal ook Klinkers daaraan mee doen. U 
ontvangt dan een mail van ons met verdere informatie.  

Staking 

Iedereen bedankt voor het sparen en 
invoeren van de schoolpunten! In totaal 
hebben jullie 7585 punten voor Klinkers 
gespaard. Binnenkort horen wij als 
school welk geldbedrag daar aan gekop-
peld zal worden en kunnen we nieuwe 
spelmaterialen uitzoeken.  

Schoolpunten 


