
 

 

 

In dit nummer: 

KC Macht en Regels ........1 

Wist u dat? .....................2 

Aanmelden broertjes en zus-
jes ...................................2 

Groepsouderavond ........2 

Onderwijs en politiek .....2 

Nieuwe leerkrachten ......3 

Oproep: Bouw ................3 

Juffennieuws ..................4 

Parkeren .........................4 

Open monumentendag ..4 

Infoavond GGD ...............4 

Sportdag .........................5 

Spelletjesdag ..................5 

 

Op de kalender: 

06-09 OR en MR vergaderen 

07-09 Sportdag en spelletjes-
dag 

 

                   1                      

Basisschool Klinkers   .    schooljaar 13 nummer 01       .    27 augustus 2018             

Kernconcept Macht en Regels 

Vorige week dinsdag openden wij kernconcept Macht en 

Regels. In unit 1 en 2 werden de kinderen door ridders en 

prinsessen ontvangen in het Klinkerskasteel.  

Unit 3 en 4 hebben meerdere potjes Levend Stratego tegen 

elkaar gespeeld.  

 

Centraal in dit kernconcept staat het besef wat macht is, hoe 

je macht kunt krijgen en hoe macht wordt uitgeoefend. Een 

belangrijk aspect van het uitoefenen van macht is het opstel-

len van regels. Met regels wordt orde aangebracht. Een 

groep heeft regels nodig om als groep en als individu binnen 

de groep te kunnen functioneren. Dit geldt zowel voor een 

kleine groep (gezin, klas) als voor een land. Deze regels of 

wetten kunnen impliciet of expliciet zijn. Het stellen van de 

regels kan heel autoritair gebeuren (als alle macht in handen 

is van één persoon) of heel democratisch (als alle personen 

binnen de groep evenveel macht hebben). Het besef van de 

verandering die onze maatschappij op dit vlak heeft doorge-

maakt van de middeleeuwen tot het heden en de verschillen 

met andere culturen wat macht en regels betreft maken 

eveneens deel uit van dit kernconcept.  

 

Unit 1 en 2 zijn vorige week en vandaag op excursie geweest naar kasteel Nemelaer. Daar 

kregen zij van de kasteelvrouw een mooi verhaal te horen en mochten rondkijken in het kas-

teel. Dank aan alle ouders die op zo’n korte termijn met ons 

mee wilden naar het kasteel. Unit 1 en 2 zullen tijdens dit kern-

concept werken rondom ridders, kastelen, prinsessen en jonk-

vrouwen. 

 

Unit 3 is dit kernconcept gestart met onderzoeken hoe ze in een 

schooljaar extra vakantie kunnen krijgen. Door middel van dit 

onderzoek komen de kinderen er achter hoe regels en afspra-

ken tot stand komen. In elke klas is nu iemand, door middel van 

stemming, gekozen die deel gaat nemen in de leerlingenraad. 

De brug naar hoe in een land regels en afspraken tot stand komen gaat de komende weken 

gelegd worden. 

 

In unit 4 wordt gewerkt rondom macht. Verschillende machthebbers uit het heden en het 

verleden worden onderzocht. Ook worden verschillende vormen van macht onderzocht.  
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We hebben enorm veel aanmeldingen gekregen van kinderen die dit schooljaar 4 jaar 

worden. Dit heeft tot gevolg dat de kleutergroepen voor dit schooljaar vol zitten. On-

danks dat we een extra kleutergroep hebben kunnen starten, willen we het leerlingen-

aantal van unit 1 gelijk houden omdat dit anders grote gevolgen heeft voor de rest van 

de school in de komende jaren. 

 

Voor het schooljaar 2019-2020 is er nu nog voldoende plaats. Wij willen broertjes en 

zusjes graag voorrang geven, maar u zult begrijpen dat dat niet lukt als een kind vlak 

voor de vierde verjaardag wordt aangemeld. 

 

Zodra een kind 2 jaar is kan het bij ons op school aangemeld worden. Wij willen u vragen 

om jongere broertjes en zusjes na hun tweede verjaardag bij ons aan te melden zodat 

wij rekening kunnen houden met hun komst en we een plaatsje in unit 1 vrij kunnen 

houden.  

 

Een aanmeldformulier kunt u halen bij de administratie of vragen aan de thuisgroepleer-

kracht van uw kind.   

Aanmelden broertjes en zusjes 

Aan het begin van het schooljaar vinden we het fijn om met jullie kennis te maken en te 

vertellen over hoe het gaat in de thuisgroep van uw kind. Hiervoor hebben we groeps-

ouder-avonden ingepland. Om u de gelegenheid te geven om naar de groepsavond van 

meerdere kinderen te gaan hebben we voor elke unit 1 avond gereserveerd. Mochten 

uw kinderen in dezelfde unit zitten dan zou u tussendoor kunnen switchen of na afloop 

de andere leerkracht aan kunnen spreken. 

 

De groeps-ouder-avonden zijn als volgt gepland: 

Woensdag 12 september om 20.00 uur: unit 3 

Donderdag 13 september om 20.00 uur: unit 1 

Woensdag 19 september om 20.00 uur: unit 4 

Donderdag 20 september om 20.00 uur: unit 2 

 

Groepsouderavond 

Wij volgen de ontwikkelingen van het kabinet rondom het onderwijs nauwlettend. Wij 
sluiten niet uit dat er ook dit schooljaar weer gestaakt gaat worden. Afgelopen weekend 
waren in de Volkskrant plannen van minister Arie Slob, om het lerarentekort op te los-
sen, te lezen.  
 
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/-we-gaan-echt-niet-iedereen-zomaar-
voor-de-klas-zetten-~b2f0f62d/ 
 
Meneer Jeroen heeft daar een krachtige reactie op geschreven op de website 
www.leraar.nl. Jeroen heeft daarmee woord gegeven aan hoe wij als school tegen de 
plannen van de minister aan kijken.  
 
https://www.leraar.nl/blog/view/59010991/geachte-meneer-slob 

Het onderwijs in de politiek 

Wist u dat……? 
 
• De hele school voor-

zien is van ledlampen 
en dit heel veel scheelt 
in energiekosten en 
veel vriendelijker is 
voor het milieu. 

• U de app ‘gerichte be-
richten’ kunt verwijde-
ren. Deze gebruiken 
wij niet meer en zijn 
op zoek naar een an-
dere vorm om met u 
te communiceren. 

• Alle units op zoek zijn 
naar hulp voor de spel-
letjesdag (unit 1) en 
sportdag (unit 2, 3 en 
4) op vrijdag  7 sep-
tember. U kunt zich 
hiervoor inschrijven op 
de deur van de thuis-
groepen. 

• Unit 1 en 2 al op uit-
stapje zijn geweest. 

• Bij unit 4 bureau Halt 
op bezoek is geweest 
voor een les over ‘peer 
pressu-
re’ (groepsdruk). 
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Dit schooljaar zijn Lies en Ineke ons team komen versterken. Hieronder stellen zij zich 
aan u voor: 
 
 
Mijn naam is Ineke van de Wiel. Na achttien jaar op basisschool Jeanne d'Arc gewerkt te 
hebben, heb ik de overstap gemaakt naar Klinkers. Op maandag en dinsdag werk ik in 
unit 3. Op maandag ben ik het vaste gezicht van Zonnesteen en op woensdag en don-
derdag om de week werk ik in unit 4 waarvan ik donderdag om de week het vaste ge-
zicht van Citrien ben. 
Ik woon in Helvoirt en ik houd van sporten, lezen en genieten. Ik heb er zin in! 
 
Graag tot ziens! 
 
 
 
 
Hoi,  

Ik ben Lies Aarts. Ik ben 47 jaar en moeder van 2 kinderen. De afgelopen jaren ben ik 

met veel plezier werkzaam geweest op Montessoribasisschool De Elzen. Komend school-

jaar kunnen jullie mij vinden in Unit 1 Aquamarijn op dinsdag en woensdag. Daarnaast 

zal ik waar mogelijk binnen alle units de vervanging doen. ik heb er erg veel zin in. De 

eerste schoolweek is mij in elk geval goed bevallen. 

 

Nieuwe leerkrachten 

De leerkrachten van groep 3 zijn op zoek naar ouders die kinderen willen helpen met 

het lezen met Bouw!  

Bouw! is een computerprogramma waarmee kinderen, die moeite hebben met het aan-

vankelijk leesproces, extra kunnen oefenen. Het is belangrijk dat zij oefenen onder bege-

leiding van een volwassene. 

 

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die 1 keer per week met een of meerdere leerlingen 

willen oefenen. Dit vindt plaats op school onder schooltijd. Wij vragen een commitment 

van een half jaar of een heel jaar.  

 

Wilt u weten wat het inhoudt dan kunt u kijken op www.bouwtutorlezen.nl 

 

Wanneer u interesse heeft om te helpen met lezen dan kunt u dit doorgeven aan een 

van de leerkrachten van unit 2. 

Oproep: Bouw! 

Dinsdag 11 september 2018 : studiemiddag 

Toestemming beeldmateriaal 
 
Vorig jaar hebben alle ouders 

een formulier ondertekend 

voor het wel of geen toestem-

ming geven voor het gebrui-

ken van beeldmateriaal van 

hun kind(eren). Omdat dit ie-

der jaar herzien moet worden 

ontvangt u binnenkort van 

ons een brief waarop u op-

nieuw aan kunt geven hoe u 

wenst dat wij met beeldmate-

riaal van uw kind omgaan. 

Lies 
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Zoals we allemaal gemerkt hebben is het aantal parkeerplaatsen aan de voorkant van de 
school beperkt. We merken dat het aantal mensen die met de auto naar het station gaat 
toeneemt en hierdoor een parkeerprobleem ontstaat. Wij hebben hierover al contact 
gehad met de gemeente. Echter ziet de gemeente de situatie anders. 
 
Afgelopen week hebben wij gezien dat de politie 
waarschuwingen uitdeelt aan auto’s die niet in de 
daarvoor aangewezen vakken geparkeerd staan. Zij 
gaven aan de volgende keer over te zullen gaan tot 
het uitschrijven van bekeuringen.  
 
Om de situatie zo veilig en overzichtelijk mogelijk te 
houden en u een boete te besparen willen wij u vra-
gen zo veel mogelijk te voet of met de fiets naar 
school te komen en anders gebruik te maken van de 
parkeerplaatsen aan de Waardenburgstraat.  

Parkeren rondom de school 

Op zaterdag 8 september 2018 en zondag 9 september 2018 is het open monumenten-
dag in heel Nederland. Het is dé kans om een plek te bezoeken, die anders niet voor 
publiek toegankelijk is, of om mee te doen aan een bijzondere activiteit of rondleiding. 
Tijdens deze dagen zijn ook veel Nederlandse kastelen, forten, verdedigingswerken en 
bunkers open en laat dat nou heel betekenisvol voor de kinderen zijn binnen het huidige 
kernconcept Macht en Regels! 
 
Voor meer informatie kunt u kijken op 
www.openmonumentendag.nl  

Open monumentendag 

Juffennieuws 
 

Juf Carola en juf Kim 

van der Meeren zijn 

allebei in verwachting! 

Juf Carola is midden 

februari uitgerekend 

en juf Kim begin 

maart. Zij zullen zo 

snel mogelijk met de 

ouders van hun eigen 

unit communiceren 

welke periode zij met 

zwangerschapsverlof 

gaan.  Alcohol, hasj, lachgas en waterpijp zijn middelen gebruikt door jongeren in de wijk Rees-
hof. Wat maakt deze middelen aantrekkelijk? 
Wat zijn risico’s? Hoe praat je met een puber over gebruik middelen? 
 
Maandag 1 oktober 2018 
19.30 – 21.30 uur 
Wijkcentrum Heyhoef  Kerkenbosplaats 1   Tilburg 
  
Aanmelden uiterlijk op 26 september op www.ggdhvb.nl/themaavond.   
Deelname is gratis. 
Informatie bij Hanneke Duijkers, GGD Hart voor Bra-
bant (06 53 88 96 64) 

Infoavond: jongeren en middelengebruik 

http://www.ggdhvb.nl/themaavond
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjms4KuzYXdAhVPaVAKHWF9DZAQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fbenoitverheecke.be%2Fparkeerboete-middelburg-buiten-proportie&psig=AOvVaw1XcO8VFcmVxFz_KWzACok6&ust=15351971
https://i2.wp.com/vraagalex.nl/wp-content/uploads/2017/01/GGD.jpg?fit=380%2C133&ssl=1
https://www.openmonumentendag.nl/
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Het is alweer zover: de jaarlijkse sportdag is dit jaar op vrijdag 7 september. De groepen 
3 tot en met 8 maken deze dag kennis met de atletieksport bij atletiekvereniging Atledo 
in Dongen. 
 
Adresgegevens Atledo 
De accommodatie van Atledo is gelegen op Sportpark Hertog Jan tussen de hockeyvel-
den van Liberty en de voetbalvelden van Olympia '60. 

Hertog Janstraat 41 
5104 EX Dongen 

 
Aangepaste schooltijd 
De kinderen moeten op deze sportdag uiterlijk 08:55 uur aanwezig zijn en kunnen om 
13:00 uur worden opgehaald. Wij hebben voor deze aangepaste tijden gekozen omdat 
de onderbouw (groep 1 en 2) op school de sportdag beleeft en de midden- en boven-
bouw in Dongen. Zo kunnen de ouders met kinderen in zowel de onderbouw als de mid-
den- en bovenbouw de eigen kinderen brengen en halen. Als het voor u een probleem is 
om uw kind naar Dongen te brengen en/of te halen, kunt u misschien met andere ou-
ders onderling vervoer regelen. 
 
Aankomst sportterrein 
De kinderen verzamelen bij aankomst op het sportterrein bij de eigen leerkracht. De 
leerkrachten zorgen ervoor dat uw kind terecht komt bij de juiste groep. De tassen wor-
den verzameld bij het kaartje van de groep. 
 
Eten en drinken 
De kinderen nemen zelf fruit en water mee. Wilt u ervoor zorgen dat u extra drinken 
meegeeft voor deze sportieve dag? Er is namelijk géén mogelijkheid om iets van eten of 
drinken te kopen. De kinderen krijgen op de sportdag een ijsje als traktatie. 
 
Kleding 
De kinderen mogen thuis de sportkleding en buitensportschoenen aantrekken. Als het 
weer het toelaat is er ook een activiteit waarbij kinderen nat worden. Zorg ervoor dat de 
kinderen dus kleren aan hebben die nat mogen worden en eventueel schone kleren bij 
zich hebben om zich na deze activiteit om te kunnen kleden.  
  
Slecht weer 
Bij slecht weer zijn we genoodzaakt om de sportdag af te lassen. Mocht dit het geval zijn 
dan wordt deze dag een gewone schooldag. We zullen op dinsdag 4 september de be-
slissing hierover nemen en brengen u op de hoogte als de sportdag afgelast wordt. Ook 
beslissen we die dag of de bovenstaande wateractiviteit door zal gaan. We laten het 
jullie weten als de activiteit niet doorgaat.  
  
Wij hopen u voldoende te hebben ingelicht. Voor vragen kunt u terecht bij juf Sharmai-
ne (unit 4), juf Joortje (unit 3), juf Marlou (unit 2), juf Kim (unit 4) en meneer Pim (van de 
gym). 
 
Bent u benieuwd hoe de kinderen de sportdag beleven? Kom gerust kijken. U bent van 
harte welkom!! 
 
Met sportieve groet, 
 
De sportdag werkgroep: Sharmaine, Joortje, Marlou, Kim, Pim, Roy (OR) en Maikel (OR) 

Sportdag voor unit 2, 3 en 4 

Spelletjesdag  
voor unit 1 

 
De kinderen van unit 1 
blijven tijdens de 
sportdag op school. 
Daar zullen zij allerlei 
spelletjes doen.  
 
De kinderen nemen 
zelf fruit en drinken 
mee.  
 
Wij zijn op zoek naar 
ouders die komen hel-
pen tijdens de sport-
dag. U kunt zich hier-
voor opgeven op de 
lijsten die op de deu-
ren in unit 1 hangen. 


