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Kernconcept Materie 

Na een goed bezochte afsluiting van kernconcept Macht en Re-

gels openden wij afgelopen dinsdag kernconcept Materie. In 

unit 1 waren de juffen verkleed als bakkers en druk in de weer 

met meel en water. 

De leerkrachten van unit 2 tot en met 3 hadden allemaal een 

voeldoos vast. De kinderen mochten daar in voelen en raden 

wat er in zat.  

 

Binnen kernconcept Materie staat het inzicht centraal dat 
stoffen verschillende verschijningsvormen kunnen aannemen. 
We noemen dit de fase waarin een stof zich bevindt (vaste stof, vloeistof, gas). Door ver-
hitting of afkoeling gaat een stof over in een andere fase. Verschillende verschijningsvormen 
kunnen ook te maken hebben met de structuur van de atomen. Bij koolstof bv. ziet een 
mooie rangschikking van de atomen eruit als diamant, terwijl een minder mooi patroon eruit 
ziet als zwarte stof. Een ander inzicht binnen dit kernconcept betreft het gegeven dat stoffen 
verschillende eigenschappen kunnen hebben. Voorbeelden van stofeigenschappen zijn: kook-
punt, smeltpunt e.d. 

 

Unit 1 gaat tijdens dit kernconcept spelen en leren rondom het thema de bakker, zij zijn afge-

lopen donderdag op excursie geweest naar bakkerij Robèrt van Bekhoven in Oisterwijk. Daar 

hebben zij inspiratie opgedaan om in de klas hun eigen bakkerij na te kunnen maken en er in 

te gaan spelen. 

 

Unit 2 gaat bij speelgoed bekijken waar alles van gemaakt is en wat de verschillen zijn. Zij zul-

len bij een speelgoedwinkel op bezoek gaan om daarna een speelgoedwinkel na te bouwen in 

hun groep.  

 

In unit 3 gaan de kinderen de eigenschappen van materialen ontdekken en onderzoeken. 

Aanstaande vrijdag zullen zij op excursie gaan naar een atelier om daar met verschillende 

materialen te gaan werken. 

 

In unit 4 zijn wij gestart met een bezoek aan de IJzertijdboerderij in Dongen. De kinderen bou-

wen in groepen een eigen samenleving op. Daarbij krijgen zij kennis over verschillende 

stoffen. Ook krijgen de kinderen aanbod over verschillende onderwerpen welke zij vervolgens 

verwerken in hun eigen samenleving: vuur, water, leem en electriciteit. 
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De OR-leden zorgen er elk jaar weer voor dat de school tijdens Sint en Kerst gezellig ver-
sierd is. 
Daarbij kunnen ze altijd extra handen gebruiken! 
 
Dit jaar zal het versieren en opruimen worden gedaan op: 
19 november 2018 14:30 uur :  Sint versieren 
07 december 2018 8.30 uur   : Sint opruimen en Kerst versieren 
21 december 2018 8.30 uur   : Kerst opruimen 
 
Wil je komen helpen? Geef je op via de intekenlijst bij de klas of via  
tjimmink@hotmail.com 
Alvast bedankt! 
 
De OR-leden 

Vele handen maken licht werk 

Beste ouders/verzorgers, 
 
Vanaf woensdag 3 oktober kunt u bij Jumbo gaan sparen voor onze school. Bij elke be-
steding van €10,- ontvangt u een schoolpunt. Deze schoolpunten kunt u toekennen aan 
een school van uw keuze. Wij willen u natuurlijk vragen ze aan onze school te geven. 
Van de punten die we ophalen kunnen wij namelijk extra leer- en spelmaterialen voor 
de kinderen aanschaffen. 
Op de website www.jumbosparenvoorjeschool.nl kunt u onze school opzoeken en zien 
wat onze spaardoelen zijn. Op deze site kunt u de schoolpunten ook direct aan onze 
school toekennen. 
 
Daarnaast kunt u de punten ook scannen met de Jumbo Sparen voor je School app. Deze 
app is beschikbaar voor zowel IOS- als Android telefoons en is te downloaden in de App 
Store of Google Play Store. Met de Jumbo Sparen voor je School app kunnen de school-
punten heel makkelijk snel gescand en geactiveerd worden. Ten slotte kunt u uw gesp-
aarde punten ook inleveren bij ons op school. Bij de ingang staat een dropbox waar u ze 
in achter kunt laten. 
 
We willen u bij voorbaat danken voor het meesparen voor onze school. 

Jumbosparen 

Wist u dat………? 
 
• Juffrouw Kim van der 

Meeren en juffrouw Caro-
la allebei een dochter zul-
len krijgen…. 

• De OR alle leerkrachten 
van Klinkers op de dag van 
de leraar verwend heeft 
met een leuke attentie. 

• We altijd hulp kunnen ge-
bruiken van handige ou-
ders voor kleine klusjes in 
de school.  

• We achter de schermen 
druk bezig zijn met het 
groene schoolplein. 

• De samenwerking met de 
nieuwe directeur van de 
BSO ook fijn verloopt.  

• In de herfstvakantie het 
eerst school-
hockeytoernooi plaats zal 
vinden. 

• Meneer Pim afgelopen 
donderdag voor de wet 
getrouwd is met zijn 
vrouw Laura.  
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Afgelopen vrijdag was de dag van de leraar. Het bestuur Xpect Primair organiseert op deze 
dag altijd een gezamenlijke studiedag met elke keer een verrassende en ludieke invulling.  
 
Vrijdag hebben we met 400 leerkrachten en ondersteunend personeel vrijwilligerswerk 
gedaan bij ASVZ Vincentius en verzorgingstehuis de Eikelaar in Udenhout. Iedereen heeft 
zich nuttig kunnen maken voor of met de bewoners. Er is met bewoners gewandeld, er is 
voor hen gekookt, de tuin is aangepakt, de kelder is leeg geruimd, plantenbakken zijn ge-
schilderd, er zijn spelletjes gespeeld, muziek gemaakt met de bewoners en zo waren er 
nog tal van andere klussen. 
 
Het was bijzonder om eens in een andere organisatie te zijn en daarbij een maatschappe-
lijke bijdrage te kunnen leveren. Daarna werden we verwend met een uitgebreide lunch 
bij Bosch en Duin. Na een woord van dank voor het werk dat we die ochtend verzet had-
den werd bekend gemaakt dat de maatschappelijke waarde van onze bijdrage € 82.000 
was.     
  

Dag van de leraar 

De OR heeft, namens alle ouders en kinderen, alle leerkrach-
ten laten weten hoeveel zij ons waarderen. Zij kwamen per-
soonlijk bij iedere leerkracht een kleine attentie afgeven. 
Dank jullie wel voor dit mooie gebaar.   

Nog meer dag van de leraar 

Donderdag 25 oktober : studiemiddag. 12.30 uur school uit.  

We hebben een klacht ontvangen van 
een buurtbewoner over dat kinderen 
in de W-buurt vaak tussen auto's 
doorlopen naar school, waardoor er 
soms krassen ontstaan en de ver-
keerssituatie onveilig is. 
Ook kloppen kinderen wel eens op de 
ramen of begeven ze zich in de tui-
nen van de huizen die haaks op het 
schoolgebouw staan, wat natuurlijk 
onrust veroorzaakt. 
 
We vragen ouders/verzorgers om 
met uw kind te bespreken hoe het 
veilig en netjes naar school kan lo-
pen, bedankt alvast! 

 

AVG 

Binnen de school zijn we volop bezig met AVG. Het heeft nogal wat gevolgen voor onze 
manier van werken en voor zaken die voorheen vanzelf gingen. 
 
Wij hebben aan u gevraagd op welke kanalen wél of géén foto’s van uw kind geplaatst 
mogen worden. Dit is nogal een flink overzicht. Omdat het nogal een klus is om per foto 
alle kinderen na te trekken, kiezen we er in sommige gevallen voor om foto’s te blurren 
(wazig maken).  
 
Het ziet er natuurlijk minder leuk uit maar op die manier kunnen we ons verhaal toch 
met beeld ondersteunen en doen we ook recht aan de mensen die privacy wensen.  

Onze buurt 


