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Kernconcept Tijd en Ruimte 

Op dinsdag 29 juni openden wij kernconcept Tijd en Ruimte met een medley van liedjes waar 

sterren, planeten, de zon en de aarde in voor komen. Sindsdien zijn we allemaal in de ban van 

de ruimte.  

 

Alles om ons heen is in tijd en ruimte te bepalen. Zowel in tijd als in de ruimte is een natuurlij-
ke ritmiek en ordening te ontdekken die bepaald wordt door de positie en beweging van de 
aarde ten opzichte van de maan, zon en andere planeten. 

In het kernconcept Tijd en Ruimte staat de positie centraal die de aarde heeft ten opzichte 

van de zon en de maan en hoe de aarde, zon en maan zich continu ten opzichte van elkaar 

bewegen. Deze positie en beweging verklaren allerlei verschijnselen op aarde zoals dag en 

nacht, het klimaat, eb en vloed, zonsverduistering, etc. Leerlingen ontwikkelen begrip voor 

het feit dat alles met alles samenhangt. 

 

In unit 1 zijn raketten als spelhoek gemaakt. Hier vond zelfs een mooi voorbeeld plaats van 

educatief partnerschap waarbij 2 ouders geholpen hebben bij het opbouwen van de spelhoek 

in Toermalijn.  

 

In unit 2 zijn de kinderen van alles aan het leren over planeten. Ook leren ze welke beroepen 

betrokken zijn bij een ruimtevaart.  

 

In unit 3 hebben de leerlingen de eerste week gewerkt aan het maken van een tijdschrijft 

over de ruimte. In groepjes mochten ze zich verdiepen in de planeten. De komende weken 

zullen ze vanuit de ruimte inzoomen op Nederland en gaan werken met kaarten en platte- 

gronden.  

 

In unit 4 komt het kernconcept wat later op gang in verband met het kamp en de musical.  

 

 

 

 



Groepsindeling 
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HIEPERDEPIEP…… 

 

11-06 Azra, Toermalijn 

12-06 Katja, Saffier 

13-06 Nova, Saffier 

13-06 Linn, Toermalijn 

13-06 Raff, Aquamarijn 

13-06 Nina, Agaat 

15-06 Kiki, Toermalijn 

15-06 Lieve, Flint 

16-06 Tim, Zilveroog 

17-06 Pepijn, Flint 

18-06 Sofie, Zonnesteen 

19-06 Karina, Zilveroog 

19-06 Faye, Topaas 

21-06 Elke, Saffier 

22-06 Akasy, Topaas 

 

HOERA! 

Het team heeft zich vorige week gebogen over de groepsindeling voor volgend schooljaar. Dit 

is elk jaar weer een flinke klus waarbij wij zorgvuldig te werk gaan. 

 

De leerkrachten van de unit waaruit de kinderen vertrekken én de leerkrachten van de unit 

waar de kinderen naar toe gaan, zijn bij de indeling betrokken. Dit doen wij omdat de leer-

krachten van de vertrekkende unit de kinderen het beste kennen. De leerkrachten van de 

ontvangende unit kennen hun huidige groep het beste. Op deze manier hopen wij een zo 

evenwichtig mogelijke verdeling te kunnen maken over alle groepen.  

 

Ook de IB-ers zijn betrokken bij de indeling van de leerlingen. Zij hebben de leerlingen met 

extra onderwijsbehoeften goed op hun netvlies en kunnen er voor zorgen dat ook deze leer-

lingen gelijk over de groepen verdeeld worden.  

 

Daarnaast houden wij uiteraard rekening met de voorkeuren voor vriendjes en vriendinnetjes 

van de kinderen zelf. En dan streven we ook nog naar een ongeveer gelijk aantal leerlingen 

per groep en zou het fijn zijn als er een evenwicht is tussen het aantal jongens en meisjes. 

Kortom, een hele puzzel. Maar het is ons ook dit jaar weer gelukt! De definitieve groepsinde-

ling wordt op woensdag 13 juni met de kinderen en met u gecommuniceerd. Deze groepsin-

deling is definitief.  

Lerarentekort 

U heeft het wellicht in de media gehoord dat het lerarentekort groter aan het worden is. 
Dat merken wij ook in de school. Wanneer een groepsleerkracht een dag niet voor de klas 
kan staan, doen wij een beroep op de invallerspool. Echter blijkt deze pool regelmatig leeg 
te zijn. Wij proberen dan altijd eerst intern een oplossing te vinden. Het fijne daarvan is dat 
mensen die onze school al kennen de groep over nemen. Het nadeel is dat andere werk-
zaamheden dan geen doorgang vinden.  

Afgelopen week waren in unit 4 twee leerkrachten afwezig. We hebben die dagen op ver-
schillende manieren op kunnen vangen. Een dag hebben we een invaller kunnen regelen. 
Een andere dag was er een parttime leerkracht die wat extra kon werken. Ook hebben de 
leerkrachten  van de unit een dag met 3 leerkrachten 4 groepen gedraaid. Op vrijdag is 
besloten om leerlingen van 2 groepen 7 een dagje thuis te laten blijven. Deze laatste oplos-
sing is zeker niet de oplossing die onze voorkeur geniet en wij begrijpen erg goed dat dit 
voor u als ouder ook voor ongemakken kan zorgen. Echter willen we er wel voor waken dat 
het ook voor de leerlingen en het personeel te behappen blijft.  

Positief nieuws is dat de overheid een impuls heeft gedaan richting de collegegelden voor 
studenten die starten met de PABO. Zij kunnen voor de helft van het collegegeld de oplei-
ding volgen. Dit heeft tot gevolg dat er weer een grotere toestroom op PABO-Tilburg te 
merken is. Ook de nieuwe CAO kan bijdragen aan de aantrekkelijkheid van het beroep Le-
raar. De CAO is een rechtstreeks resultaat van de stakingen in het onderwijs. 

Woensdag 13 juni Schoolfotograaf 



• De werkgroep gedrag het afgelopen schooljaar een gedragsprotocol heeft ontwikkeld. 

Informatie hierover vindt u in de schoolgids van volgend schooljaar. 

• Unit 4 processierupsen “cadeau” heeft gekregen tijdens de juffendag. 

• Unit 4 druk aan het oefenen is voor de musical.  

Wist u dat….. 

 

In Tijgeroog werd gesproken 
over de Melkweg. De juf 
vroeg aan de kinderen of ze 
weten wat de Melkweg is. 
“Dat is als we met de melk-
bak naar de koelkast lopen.” 
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Kamp 

Summer Camp in Tilburg 

Summer Camp is een week geheel in het Engels voor basisschoolkinderen. Deze vindt 
plaats in de eerste week van de zomervakantie. Het Summer Camp omvat sport, spel, zin-
gen, dansen, creativiteit en ook les, alles geheel in het Engels. 

De ervaring is dat als kinderen op een ontspannen en leuke manier met een taal bezig 
zijn, zij deze taal extra goed opnemen. 

Het Summer Camp is de unieke mogelijkheid voor uw kind om zijn of haar Engels tijdens 
deze week te verbeteren. Het Summer Camp begint dagelijks om 9.00 uur en duurt tot 
16.00 uur (indien wenselijk van 8.00 uur tot 17.00 uur) 

Meer informatie kunt u vinden op www.summercamp.nl  

Dit jaar zijn wij op 28-05-2018 vetrokken van bassischool Klinkers naar de Roerdomp (zo 
heet de kamp locatie). De route duurde ongeveer twee en een half uur. Op kamp hebben 
we zevenkamp gehad. Ook hebben we veel gezwommen, hadden we een bonte avond en 
was er maandagavond een spooktocht. Op kamp was het dit jaar heel erg warm en daarom 
hebben we veel gezwommen.   

Wij vonden de bonte avond het leukste, omdat iedereen gezellig meedeed en we kregen 
veel chips in grote bakken. Die vielen wel op de grond, maar we hadden toch genoeg. De 
spooktocht vonden veel kinderen spannend, maar uiteindelijk viel het allemaal mee.  

Groetjes, Jasper en Mète 

Naast de gebruikelijke vergaderingen zijn alle (G)MR leden van onze school naar een ver-
diepingscursus voor MR leden gegaan. Onderdelen van deze cursus waren oa. het in con-
tact komen met de achterban en manieren waarop je als MR met het bestuur in gesprek 
kunt gaan. 

In de laatste vergaderingen zijn een aantal onderwerpen aan bod gekomen. De MR heeft 
ingestemd met het vakantierooster en de verdeling van de studiedagen voor het school-
jaar 2018/2019. De personeelsgeleding heeft ingestemd met de verdeling van de werk-
drukgelden die onze school vanuit de regering heeft gekregen. In het plan wat hiervoor 
geschreven is, zagen zij hun eisen goed uitgewerkt. 

Inmiddels zijn er verkiezingen geweest voor de GMR. De enige twee kandidaten hiervoor 

zijn gekozen. 

Besproken in de MR 


