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Basisschool klinkers    /    schooljaar 12 nummer 16      /       14 mei 2018 

Koningsspelen 

Op vrijdag 20 april vierden wij de Koningsspelen. We openden deze dag met een gezamenlij-

ke warming up. Op het plein achter de school dansten we allemaal op het lied Fitlala van kin-

deren voor Kinderen. Daarna ging iedereen naar zijn eigen lokaal om te smullen van een heer-

lijk ontbijtje. Nadat we onze buiken vol hadden gegeten konden de spelen beginnen. De kin-

deren van unit 1 en 2 begonnen met spelletjes in de school en de kinderen van unit 3 en 4 

buiten. Na de fruitpauze was dit andersom. De sfeer was gezellig en gemoedelijk. We hebben 

allemaal genoten van deze heerlijke dag. Dankjewel aan alle ouders die geholpen hebben. 

 

 

 

 

 



Avond 4 daagse 
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HIEPERDEPIEP…… 

 

16-05 Jeanne, Flint 

17-05 Sven, Topaas 

17-05 Jasper, Aventurijn 

17-05 Julia, Tijgeroog 

18-05 Thomas, Aventurijn 

18-05 Jasmijn V, Jade 

19-05 Freek, Robijn 

20-05 Gijs, Maansteen 

20-05 Malou, Smaragd 

22-05 Alicja, Valkenoog 

23-05 Pip, Aventurijn 

26-05 Sam, Tijgeroog 

26-05 Sofie, Robijn 

26-05 Sebas, Smaragd 

27-05 Esmeé, Smaragd 

27-05 Jasmijn K, Jade 

 

HOERA! 

Bij de inschrijving voor de avond4daagse heeft u 3 bonnen gekregen. Iedereen die ingeschre-

ven heeft krijgt bij inlevering van de bon van dag 1 een verrassing voor de eerste avond van 

de avond4daagse. Deze verrassing is mogelijk gemaakt door Albert Heijn Dalem. U kunt deze 

vanaf vrijdag 25 mei ophalen bij de servicebalie van Albert Heijn Dalem (Dalempromenade 

40, Tilburg) 

 

Er zullen dit jaar weer een aantal leerkrachten bij de uitdeelpost staan. Omdat de ouders van 

de OR grotendeels met hun eigen kinderen mee lopen zijn wij op zoek naar ouders die willen 

helpen bij het bemannen van de uitdeelpost. Wil je bij de 10km post kinderen aanmoedigen 

en een verfrissing geven, geef je dan op via: anjelicadekroon@gmail.com 

 

Veel wandelplezier. 

De ouderraad.  

Ben jij leergierig? Ben je nieuwsgierig naar hoe de wereld in elkaar zit en waarom som-

mige dingen zijn zoals ze zijn? Wil je weten hoe het er in het hoger onderwijs aan toe 

gaat? Dan is de Kinderuniversiteit iets voor jou! Je bent even een student en je krijgt les 

zoals 'echte' studenten. 

 

Elk schooljaar geven inspirerende professoren van 

Tilburg University les aan kinderen uit groep 6, 7 en 

8 van de basisschool. Het zijn interessante en leuke 

colleges die jaarlijks door honderden kinderen ge-

volgd worden. Deze gratis colleges op de woensdag-

middag laten je kennis maken met wetenschap. Na 

elk college is er nog tijd om vragen te stellen. 

 

Natuurlijk mogen ouders of begeleiders meekomen. 

Zij krijgen een aparte plek in de aula van Tilburg Uni-

versity. 

 

Zien we je bij het college van professor Ad Vinger-

hoets op 16 mei? Je kunt je nu hiervoor aanmelden 

via de site:  https://www.tilburguniversity.edu/nl/

onderwijs/wetenschap-voor-scholieren/

kinderuniversiteit/  

Kinderuniversiteit 

Maandag 21 mei : 2e pinksterdag. Alle leerlingen vrij! 

Juffendag unit 1 
Vorige week woensdag heeft unit 1 de ver-

jaardag van alle juffen gevierd bij Het Ge-

nieten in Kaatsheuvel. De kinderen hebben 

zich heerlijk vermaakt in de speeltuin en de 

waterspeeltuin!    



 

Welkom op 

Klinkers 

 

Vieve 

Pomme 

Jonah 

Arya 

Bent 
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• Alle klassen een nieuwe limonade/waterkan hebben gekregen voor in de klas. 

• Deze zijn met liefde geschonken door Jeanine Safdi-Vederosa van praktijk SaVe Fit In Control.  

• De schoolfotograaf op woensdag 13 juni op school komt…. 

• De vader van Lyano graag juffen nat gooit tijdens een juffendag. 

• Een kleuter alle zojuist ingepakte moederdagcadeautjes open ging maken om te kijken welke van hem 

was. 

• Unit 4 weer bijna op kamp gaat. 

Wist u dat….. 

Kernconcept Energie 
Kernconcept Energie is op dit moment in volle gang. 

 

In unit 1 en 2 is voor de vakantie de sportschool afgesloten met een sportmiddag voor ou-

ders. De kinderen hadden in unit doorbroken groepjes een spel bedacht en voorbereid. Tij-

dens de sportmiddag waren hun ouders uitgenodigd om het spel te komen spelen. 

 

Op dit moment is unit 1 vooral bezig met gezonde voeding en de supermarkt.  

In unit 2 zijn de kinderen een eigen eiland aan het ontwerpen. Bij het ontwerpen van dat ei-

land moeten ze rekening houden met gezonde voeding en  duurzaamheid. 

 

Unit 3 gaat deze week op bezoek bij Multifit en krijgt daar een rondleiding. Daarnaast hebben 

de kinderen zelf liedteksten gemaakt op het lied “happy”. De inhoud van het lied moest over-

eenkomen met het kernconcept. Van elke thuisgroep wordt het beste couplet en refrein ge-

kozen en daar maken we het unitlied van. Het is de bedoeling dat er uiteindelijk een lipdub 

van gemaakt wordt.  

 

In unit 4 is de eerste weken ingestoken op gezonde voeding en het belang van bewegen. De 

kinderen krijgen de opdracht om een eigen vlog te gaan maken. 

 

In de week van 22 mei sluiten we dit kernconcept af. Iedere unit zal dat op eigen wijze doen.  
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 Johan Cruijff toernooi   Gemaakt door: Kaya en Silke 
Team 

In ons team zitten 9 kinderen, dat zijn: Silke, Elke, Sam, Lynn, Meagan, Ma-

rissa, Meike, Diesel en Kaya. 

We hebben ook een coach, zijn naam is Adriaan (vader van Kaya). 

 

Zaalvoetbal 

Wij hadden in de kerstvakantie een zaalvoetbaltoernooi. We hadden 3 

wedstrijden van onze poule. Die hadden wij alle 3 gewonnen. Toen kregen 

we de halve finale, die hadden wij gewonnen. Daarna kwam de finale. Het 

was een spannende wedstrijd. We hadden die uiteindelijk gewonnen met 

penalty's. Toen mochten we aan het Johan Cruijff toernooi meedoen. 

 

Johan Cruijff toernooi 

Wij hadden op zondag 25 maart het Johan Cruijff toernooi. We moesten 3 wedstrijdjes spelen, tegen verschillen-

de teams. Wij speelde niet het eerste wedstrijdje, maar de tweede. In het eerste wedstrijdje wat we speelde 

kwamen we met 1-0 achter. Daarna scoorde we 3x en wonnen we met 3-1. Daarna hadden we even pauze, na 

de pauze moesten we 2 wedstrijdjes achter elkaar spelen. Het eerste wedstrijdje hadden we met 4-0 gewonnen. 

Toen gingen we het tweede wedstrijdje spelen, dat was de finale. De finale hadden we met 4-1 gewonnen, dus 

waren we KAMPIOEN!!! Op woensdag 16-5-2018 hebben wij nog een Cruijff toernooi, dat is voor het Brabantse 

kampioenschap.  

 

Wat vonden we ervan? 

Silke: Ik vond het een leuk toernooi, goed georganiseerd. We hadden een goede coach en spelers. We voetbalde 

echt als een team. Ik scoorde alle wedstrijden wel 2 of 3 keer. Ik heb goede voorzetten gegeven aan medespe-

lers. Ik was heel blij dat we kampioen waren. We gingen met elkaar respect vol om. Ook met de tegenstanders.  

Kaya: Ik vond het super leuk. Ik stond ook 2 van de 3 wedstrijdjes in de goal, ik had mooie reddingen. Ik heb ook 

een wedstrijdje gespeeld, in dat wedstrijdje had ik gescoord! Dat vond ik super leuk. Ik vind dat we ook een heel 

leuk team hebben. En ik hoop dat we nog veel verder kunnen komen! 

Elke: Ik vond de wedstrijden erg leuk. Ik stond ook op een fijne positie. Ik vind ons team ook heel erg leuk en we 

gaan ook goed met elkaar om. En ik vond dat we in ons 

team ook met respect omging. 

Sam: het was heel erg leuk. Ik heb nog nooit meegedaan 

maar ik ben blij dat ik dat nu wel gedaan heb. We hebben 

een heel leuk team en het is ook een super goed team. We 

hebben veel respect voor elkaar en voor de tegenstanders. 

Het was geweldig! 

Meagan: Ik vond het wel leuk om met een meiden team te 

spelen, en ik vind het ook wel leuk dat we door gaan naar 

de kwartfinale.  

Marissa: Ik vond het leuk bij het meiden team ik vond wel 

dat bijna ieder team sportief hadden gespeeld. het was ook 

leuk georganiseerd bij het Johan cruijf coord. Diesel Lynn en 

Meike hadden goed verdedigd kaya hield goed de goals tegen Silke had goed gescoord samen met Meagan Elke 

en Sam hadden ook goed mee gespeeld voor in. En 16 mei mogen we weer 

Lynn: Ik vond het superleuk om mee te doen en al helemaal als aanvoerster.  

Meike: Ik vond het een suuuuper leuk toernooi want we hadden een goeie coach en een gezellig team.  

Diesel: Diesel is een hele goede verdediger. Ze heeft veel ballen tegengehouden, en ze mocht alle vrije trappen 

nemen. Ze heeft een super hard schot. Diesel heeft goed gespeeld. V
o

et
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Op dinsdag 1 mei hadden wij een schoolvoetbaltoernooi. Wij had-

den een meisjes team. Er was maar een ander meisjes team en 

daar moesten wij als laatsten tegen voor een finale. We moesten 5 

wedstrijdjes spelen tegen gemende teams.  

 

Dit zijn de mensen die mee deden: 

Meike, Diesel, Silke, Teddy, Lynn, Maud, Katja, Sam, Elke  

 

Wij begonnen tegen Koolhoven die hadden we verloren met 4-1 

Sam had. De eerste goal gemaakt.  

Toen moesten wij tegen de Bloemaert en die hadden wij verloren 

met 6-0. 

Toen moesten wij tegen het wandelbos we stonden heel goed te 

voetballen. Uiteindelijk hadden we 4-2 verloren. 

Silke had de twee goals gemaakt. 

Toen moesten wij tegen de Helen Parkhurst en wij stonden eerst 

voor met 1-0 toen werd het 1-1 en uiteindelijk verloren we met   3

-2 

Toen moesten wij de finale spelen tegen de andere meisjes team 

de boemerang. We hadden heel veel kansen uiteindelijk 1-0 ge-

wonnen en Silke maakte de winnende goal. 

 

Schoolvoetbal toernooi 1 

Er zijn allemaal verschillende schoolvoetbal toernooien. Deze keer 
was het veldvoetbal. 
Wij zaten in Klinkers 4. In het team zaten: Aurelien, Bas, Dido, 
Dinant, Kamiel, Luka, Morris, Noah, Oscar, Raf en Thomas. Het 
Veldvoetbal toernooi was bij S.C. 't Zand.  
 
We verzamelden in de kantine, waar we even konden kletsen. 
daarna gingen we naar de kleedkamer en bespraken we wie waar 
zou staan op het veld. Onze opstelling was 4-3-3. De keeper was: 
Luka. In de verdediging stonden: Bas: CV, Dido: LA, Kamiel: RA en 
Raf: CV. In het middenveld stonden: Dinant: CM, Noah: LM en 
Oscar: RM. De aanvallers waren: Aurelien: RB, Morris: LB en Tho-
mas: SP.  
 
De eerste wedstrijd hadden we gewonnen met 3-1. De tweede 
wedstrijd hadden we met 4-2 gewonnen. De derde wedstrijd had-
den we gelijk gespeeld met o-o. We waren eerste in de poule. De 
laatste wedstrijd hadden we met 2-1 gewonnen. Dat was de fina-
le. Tijdens de uitreiking zaten we op de tribune, waar we te horen 
kregen dat we kampioenen waren en dat we naar de regiofinale 
gingen op woensdag 16 mei, en we kregen ook een mooie beker. 
Daarna zijn we weer lekker naar huis gegaan. 
 
 
Gemaakt door, 
Aurelien en Kamiel  

Schoolvoetbal toernooi 2 


