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Kernconcept Macht en Regels
Kernconcept Macht en Regels loopt al weer op zijn eind. In alle units is er ontzettend veel
geleerd over macht en machthebbers. Deze week werken we toe naar een afsluiting en zal er
een evaluatie plaatsvinden.
In unit 1 zitten de kinderen nog volop in de wereld van ridders en prinsessen. Van constructiematerialen worden zwaarden gemaakt en in de spelhoeken zijn de prachtigste prinsessen
en ridders te vinden. Alle ridders en prinsessen zijn al enorm hard aan het oefenen voor de
feestelijke afsluiting op vrijdag 28 september. Zij zullen in de gymzaal een voorstelling laten
zien aan ouders.
9.00 uur tot 9.45 uur voor ouders van de thuisgroepen: Robijn en Aquamarijn.
11.45 uur tot 12.30 uur voor de ouders van de thuisgroepen: Olivijn, Toermalijn en Tijgeroog.
De voorstelling zal in de gymzaal plaatsvinden. Per kind mogen er 2 volwassenen komen kijken.
In unit 2 weten de kinderen inmiddels al erg veel over het leven van Ridders en Jonkvrouwen. Zij hebben geleerd hoe je een ridder wordt, wat een ridder doet en wat hij aan heeft.
Dit weten zij ook van een jonkvrouw. Zij hebben ook onderzocht wie er in een kasteel wonen
en welke mensen buiten het kasteel leven en wie er dan de baas is over het kasteel en de
mensen. Ze weten nu dat een kasteelheer de macht had over, graven, ridders en het volk en
dat vrouwen eigenlijk helemaal geen macht hadden in die tijd. Ook hebben ze geleerd hoe
een riddertoernooi werkt en dat er regels nodig zijn om het toernooi eerlijk te laten verlopen. Al deze zaken zijn nagespeeld in de spelhoeken.
Op donderdag sluiten zij KC Macht en Regels af met een feestelijke middag in de unit. De
kinderen mogen als ridders en jonkvrouwen verkleed naar school komen. Ze kunnen dan in
de gymzaal meedoen aan ridderspelletjes tijdens het riddertoernooi of borduren als een
jonkvrouw en nog meer activiteiten. De afsluiting in unit 2 is zonder ouders.
De kinderen van unit 3 hebben zich de afgelopen weken verdiept in een belangrijk persoon
uit de Nederlandse geschiedenis. Deze personen zijn: Willem van Oranje, Aletta Jacobs, Anne
Frank, Koning Willem I, Samuel van Houten en Michiel de Ruyter. Ze hebben informatie opgezocht over deze persoon en zelf een script geschreven. Als afsluiting van KC Macht en Regels gaan zij namelijk een toneelstuk opvoeren over de persoon waar zij zich in verdiept hebben.
Voor de afsluiting van KC Macht en Regels in unit 3 zijn de ouders uitgenodigd: vrijdag 28
september om 11:30 uur zijn de toneelstukken in de eigen thuisgroep.
In unit 4 hebben ze zich gericht op de Tweede Wereldoorlog. Aanstaande donderdag brengen zij een bezoek aan het museum Bevrijdende Vleugels in Best. De kinderen zijn een monument aan het maken voor iemand die een rol heeft gehad in de Tweede Wereldoorlog. Als
afsluiting kunnen ouders met groepjes kinderen speeddaten. In rondes van 2 minuten vertellen groepjes kinderen over de Tweede Wereldoorlog. De speeddates zijn om 8.30 uur en om
12.15 uur. U kunt zelf kiezen aan welke ronde u mee wilt doen.
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Studiedag maandag 17 september 2018
Vorige week maandag waren alle kinderen vrij. De leerkrachten niet, zij gebruikten
deze dag voor schoolontwikkeling. We hebben met elkaar gesproken over de Klinkerscompetentie zelfsturing en hoe daar op dit moment in elke unit aan gewerkt wordt.

Info-avond VO
Op maandag 8 oktober 2018 is
er een informatieavond voor
het voortgezet onderwijs. Deze
avond is voor alle ouders van
leerlingen in groep 8. De avond
zal om 19.30 uur beginnen.

Daarna hebben we ons bezig gehouden met de leerlijn meten, tijd en geld van het vakgebied rekenen. In iedere unit is gekeken welke doelen van meten, tijd en geld al ruimschoots aan bod komen in ons onderwijs en waar we nog wat extra aandacht aan kunnen besteden.
In de middag zijn we aan de slag gegaan met ons gedragsprotocol. Aan de hand van
diverse casussen hebben we met elkaar gesproken over gedragingen van leerlingen, in
welke fase we dat gedrag zouden inschalen en welke acties nodig zijn om een leerling
te helpen om terug te gaan naar een eerdere fase.
Daarna hebben we met elkaar een Ervarings Reconstructie gedaan. Dit is een vorm van
intervisie waarbij we gebruik maken van elkaars denkkracht.

Vrijdag 5 oktober 2018 : Studiedag, alle leerlingen vrij
Fietsen doe je op de straat, op de stoep loop je.

Ouderavond
Op maandag 5 november 2018
is er een thema-ouderavond.
Leerkrachten zullen diverse
workshops aanbieden waar u
aan deel kunt nemen. Noteer
deze datum in uw agenda en
regel alvast oppas. De inhoud
van de workshop zal in Klinkerlink nummer 5 met u gecommuniceerd worden.

We krijgen nog steeds veel klachten over de verkeersveiligheid rondom de school. Met
name auto’s die op plaatsen parkeren waar dat niet toegestaan is (zoals bijvoorbeeld
in de bocht) en fietsers die fietsen op de stoep zorgen regelmatig voor gevaarlijke situaties.
Over het parkeren hebben wij geschreven in de vorige
Klinkerlink. We verwachten van onze ouders dat ze hier
hun verantwoordelijkheid in nemen.
Wij begrijpen heel goed dat kinderen die uit Witbrant op
de fiets komen er voor kiezen om niet eerst de Woerdenstraat over te steken om daarna vlak voor de ingang van
de school de Woerdenstraat nog een keer over te steken.
We willen daarom vragen er voortaan op te letten dat u en
uw kinderen over de stoep lopen met de fiets aan de hand.
Wij als volwassenen zijn het rolmodel voor kinderen. Wanneer wij het goede voorbeeld geven zullen de kinderen vanzelf volgen.

Leerlingenraad
Hoera, we hebben een leerlingenraad! Een paar weken geleden was het zo ver. De
leerlingenraad van Klinkers kwam voor de eerste keer bijeen. De leerlingenraad is
samengesteld met leerlingen uit unit 3 en 4. Elke groep heeft een afgevaardigde
naar de leerlingenraad laten gaan. Uiteraard zijn deze leerlingen democratisch gekozen. Dat was tevens een mooie link met het kernconcept Macht en Regels. Want
hoe kun je democratie beter uitleggen dan in je eigen praktijk.?
Samen met Jantiena en juffrouw Femke hebben zij over diverse onderwerpen gesproken. Ook zijn zij aanwezig geweest op een bijeenkomst van alle leerlingenraden
van alle scholen van Xpect Primair.
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Stichting ‘uit een goed hart’
Sinterklaas komt eraan. Helaas zijn er genoeg gezinnen die hun kinderen niks kunnen geven.
Daarom zijn wij Stichting uit een Goed hart, bezig om kindjes waarvan
de ouders uit Tilburg en omgeving komen en in armoede leven toch
een leuke Sinterklaas te geven.!!!
Ook dit jaar gaan we weer tweedehands speelgoed inzamelen. We
gaan bij deze gezinnen langs met zwarte pieten om cadeautjes te brengen voor 5 december. Om dit mogelijk te maken zijn wij op zoek naar
uw hulp, zonder uw hulp kunnen wij dit niet mogelijk maken. Wilt u
helpen en kunt u wat speelgoed missen laat het ons weten! Denk aan
babyspeelgoed, spelletjes, knutselspullen, puzzels, gezelschapsspellen,
speelgoed zoals poppen, auto’s, We zijn u zeer dankbaar.
Inleveren:
24-09-2018 t/m 28-09-2018
Kunt U terecht tussen 19.00-21.00 uur.
Hoogkarspelstraat 60 (Reeshof)
Grevenbichtstraat 31 (Reeshof)
Weteringlaan 71 (Blaak)
Wassenaerlaan 18 (Zuid)
Heubergerstraat 109 (Noord)
Wij zijn NIET opzoek naar knuffels, rugzakken, verkleed kleren, buitenspeelgoed, zoals skeelers, hockeystick, tennisrackets.
Let op het speelgoed wat gedoneerd wordt moet heel, compleet, zuiver
en in een verhuisdoos passen!!!
We zijn ook heel blij met spulletjes voor wat oudere kinderen zodat we
de oudere broertjes of zusjes ook niet hoeven over te slaan!! Dit mag
van alles zijn.
Snoepgoed, inpakpapier, plakband en batterijen kunnen we ook altijd
goed gebruiken.

Weekend van de wetenschap
Weekend van de Wetenschap is hèt landelijke evenement voor wetenschap en technologie! Op 6 & 7 oktober openen bedrijven, onderzoekinstituten, universiteiten en musea hun deuren voor jou. Dit is jouw kans om
backstage te gaan en de wonderlijke wereld van de wetenschap te beleven!
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