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Ouderavond
Vorige week maandag konden ouders en verzorgers een avond bezoeken op
school, waarbij zij konden kiezen uit een aantal workshops.

In unit 1 werden papa’s en mama’s “getest” op kennis van het voorbereidend lezen. Er kon worden ingelogd met eigen telefoon, zodat er meegedaan kon worden aan een Kahoot (soort quiz). Juf Kim S en juf Meggie gaven tussen de vragen
door een toelichting op de antwoorden.
In unit 2 kon kennis worden gemaakt met Taalzee en Rekentuin. Juf Marlou: Kinderen kunnen er thuis ook mee aan de slag en tijdens de workshop vertelde ik
hoe ouders op een passende manier kunnen begeleiden.
In unit 3 kon men kennismaken met een stukje ICT op Klinkers. Elke leerling gaat
vanaf groep 5 intensief werken met office 365. Juf Marie-José en juf Emmy lieten
de belangstellenden ook vooral zelf aan de slag gaan.
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De leukste workshop, aldus meneer Jeroen en juf Kim vd M, was helaas niet het
drukst bezocht, maar dat mocht de pret niet drukken. Bij deze workshop was er
een mogelijkheid om zelf en in groepjes aan de slag te gaan met Minecraft ….heel
gaaf!
Jantiena, juf Marijke en de MR waren blij met de grote betrokkenheid bij de workshop over het lerarentekort. Dit leverde mooie gesprekken op en verrassende
invalshoeken om hier mee om te gaan.
Al met al een heel mooie avond dus. Bent u
er de volgende keer (weer) bij? De volgende
ouderavond is op woensdag 27 februari 2019

Op de kalender:
26-11 studiemiddag
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Afsluiting Kernconcept Materie
Deze week sluiten wij kernconcept Materie af. Kinderen
hebben van alles geleerd over de materialen waar alles
van gemaakt is.

Vervanging
Voor het zwangerschapsverlof van Kim van der
Meeren hebben we inmiddels vervanging gevonden. Deze persoon zal
vanaf 1 januari 2019
werkzaam zijn op Klinkers.
Eerst om ingewerkt te
worden en als Kim op 24
januari met verlof gaat
om de groep over te nemen.
Voor de groep van Carola
zijn wij nog steeds op
zoek naar een vervangen-

Unit 1 sluit donderdag 15 november af met een “Heel
unit 1 bakt”. Alle kinderen gaan bij ouders thuis iets bakken. Om 14.10 uur kunnen alle ouders van unit 1 al het
lekkers komen ‘kopen’.
Unit 2 heeft vrijdag een tentoonstelling van zelfgemaakt
speelgoed voor ouders van 12.00-12.30 uur.
In unit 3 zijn kunstwerken te bewonderen die gemaakt
zijn met verschillende materialen. Ouders zijn vrijdag aan
het begin van de ochtend of aan het eind van de ochtend
welkom om de kunstwerken te aanschouwen.
In unit 4 hebben de kinderen geleerd welke materialen er
écht nodig zijn om te overleven. Zij evalueren vrijdag met elkaar hoe het bouwen van hun utopia is
verlopen.
Op dinsdag 20 november openen wij het kernconcept Communicatie.

Maandag 26 november 2018 : Studiemiddag vanaf 12.30 uur
Oudergesprekken
Heeft u zich al in kunnen
schrijven voor de oudergesprekken?
Bij unit 1 en 2 kan dat via
een lijst op de deur. Bij
unit 3 en 4 heeft u digitaal een uitnodiging gekregen om via wordonline in te schrijven.
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Type-cursus
Bij voldoende aanmeldingen start in het voorjaar de klassikale typecursus van de
Typetuin. De cursus is bedoeld voor kinderen van groep 6, 7 en 8.
Die kinderen zullen deze week een brief mee naar huis krijgen met gedetailleerde informatie.
Startdatum: vrijdag 15 maart 2019
Lestijd: 13:15 tot 14:15 uur
Leslocatie: BS Klinkers (alleen leerlingen van deze school), Woerdenstraat 60 5036
BL TILBURG
* De Typetuin is ontwikkeld door Oefenweb (bekend van Rekentuin en Taalzee).
* Kinderen oefenen online op hun eigen tempo en niveau.
* Aangepaste normering voor kinderen met bv. dyslexie.
* Kinderen oefenen thuis 2 keer per dag 15 minuten.
* Recent compleet vernieuwd: met extra taaloefeningen, games en nog veel meer!
* De cursus duurt 13 schoolweken; hierin zijn 8 groepslessen van 60 minuten gepland.
* Diplomagarantie (kijk voor de voorwaarden op https://www.typetuin.nl).
* Meer info op www.typetuin.nl/klassikaal.

Vanuit de OR
Wist je dat.....
….. na de oproep voor een penningmeester, deze zich de volgende dag al melde
en dat hij onze nieuwe penningmeester is. We zijn erg blij met de bijdrage van
Jeroen!
….. de OR vorige week brieven heeft laten uitdelen mbt de jaarlijkse ouderbijdrage. Als je daarover vragen/opmerkingen hebt kan je Jeroen altijd een mailtje sturen. (jeroensiemes@hotmail.com)
…. iedereen gebruik kan maken van km- en parkeervergoeding a 19ct per km als
deze gemaakt zijn voor schoolse activiteiten. Deze wordt vergoed vanuit de ouderbijdrage. Een declaratieformulier is bij de administratie op te halen en kan
(ingevuld) gestopt worden in het bakje van de OR op de administratie.
….. de oproep voor nieuwe leden zijn vruchten heeft afgeworpen. Er zijn maar
liefst 6 nieuwe leden gestart. De OR bestaat nu uit 14 enthousiaste mannen en
vrouwen die zich met elkaar in zetten voor allerlei activiteiten op school. In de
OR zitten nu Maikel, Thalja, Jeroen, Kiymet, Roy, Joyce, Marie-Claire, Denise, Inge, Kelly, Debby, Iris, Danielle en Charissa.
..... de OR niet 1 maar 2 voorzitters heeft die met elkaar de voorzitterstaken verdelen. Voor vragen/opmerkingen kan je altijd bij hen terecht op school of via de
mail: Maikel (mmhkivits@home.nl) en Thalja (tjimmink@hotmail.com)
….. de OR-subgroepjes al druk bezig zijn met het voorbereiden van Sinterklaas en
Kerst. Het belooft weer een gezellige boel te worden.
….. de inschrijflijsten bij de klassen zijn opgehangen om de OR te ondersteunen
bij het versieren van de school. We kunnen altijd nog ondersteuning gebruiken
op 19 november om 14.30, 7 december om 8.30 en 21 december om 8.30.
….. de OR een eigen brievenbus op school heeft. Deze is te vinden bij de achteringang onder het bord van Meneer Pim/tegen de muur van de koffiekamer. Deze
brievenbus kan gebruikt worden voor tips, tops en vragen, maar ook voor bedankjes en gezellige kaartjes aan de OR
….. de OR alle klassenouders 8 november heeft uitgenodigd om kennis te maken
met de OR en met elkaar, en dat we samen de belangrijkste zaken rondom een
klassenouder hebben besproken.

Open professionaldag
Aanstaande donderdag 15 november openen wij onze deuren voor alle professionals waar wij mee samenwerken. Wij vinden het belangrijk dat de mensen met wie
wij samenwerken (te denken valt een logopediste, een onderzoeksbureau, onderwijsondersteuners, scholen voor speciaal onderwijs, kinderdagverblijven) weten
wat onze visie en onze manier van werken is zodat we in de toekomst nog beter op
elkaar aan te kunnen sluiten.
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Even voorstellen
Mijn naam is Bjorn Janssen, 25 jaar en woon in Tilburg. Voor mij is het niet de eerste
keer dat ik op BS Klinkers te vinden ben. Voorheen heb ik stagegelopen als onderwijsassistent. Nu terug als leerkracht binnen Unit 3 en Unit 4. In Unit 3 op maandag en
dinsdag en in Unit 4 op woensdag. Na veel andere scholen te hebben gezien, is het
fijn om weer terug te komen op BS Klinkers. Ik kijk uit naar de samenwerking met
mijn collega’s en dit schooljaar. In mijn vrije tijd korfbal ik bij KV Tilburg en daarnaast
houd ik ervan om gezellige dingen te ondernemen met vrienden. Mochten jullie nog
vragen hebben spreek mij gerust aan.
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