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Aanmelden broertjes en zusjes schooljaar 2019-2020
De kleutergroepen zitten voor volgend schooljaar (schooljaar 2019-2020) bijna vol. Wij geven
graag voorrang aan broertjes en zusjes. Dit kunnen wij echter niet doen tot het laatste moment. Wanneer u nog een kind thuis heeft dat vóór 30 mei 2016 geboren is én nog niet aangemeld is, vraag dan snel een aanmeldformulier bij Freddy of de leerkracht van uw kind.
Wij sturen altijd een bevestiging na het ontvangen van het aanmeldformulier. Wanneer u
twijfelt of de aanmelding goed verlopen is dan kunt u dit altijd even navragen bij Freddy of
Nicole.
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Thema-ouderavond: prikkelend gedrag
Op woensdag 27 februari is er weer een thema-ouderavond. Vanaf 19.45 uur is de inloop en
om 20.00 uur zal de avond starten tot ongeveer 21.30 uur.
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Ingrid Huijbregts is als consulent vanuit plein013 aan onze school verbonden en zal u deze
avond meenemen in het onderwerp ‘prikkelend gedrag’.
Lekker even schommelen of trampoline springen voordat er huiswerk gemaakt kan gaan worden, je zoon of dochter nog een dikke knuffel geven en stevig instoppen voordat ze slapen
gaan. Veel voorkomende rituelen die een gewoonte zijn geworden in ons dagelijks functioneren.
Waarom doen we dit en hoe komt het dat sommige rituelen ons rust geven en andere ons
weer actiever maken? Daarover gaan we met elkaar tijdens de ouderavond in gesprek.
Het thema is Prikkelend gedrag. De verschillende uitingsvormen van prikkelend gedrag bij
kinderen. Voor welke prikkels zijn kinderen overgevoelig of juist ondergevoelig. Het ene kind
krijgt soms te veel of te heftige prikkels binnen terwijl de ander te weinig of
te zwakke prikkels binnen krijgt.

Op de kalender:
17-01 MR en OR vergaderen

Hoe kunnen we dat signaleren en wat kunnen we als volwassenen doen om
onze kinderen hierbij de ondersteunen op school en thuis? Een interactieve
avond waarin informatie en ervaringen elkaar zullen afwisselen en iedereen
met voldoende opgedane prikkels weer naar huis gaat.
Vandaag ontvangt u een uitnodiging in uw mailbox met daarin een inschrijfmogelijkheid voor deze ouderavond.

21-01 Studiemiddag

Parkeren

rr

Het parkeren aan de voorkant van de school blijft een punt van aandacht. Afgelopen week zagen wij zelfs diverse auto’s op de stoep geparkeerd staan. Dit is natuurlijk niet de bedoeling. Wist u dat er op de parkeerplaats in de Waardenburgstraat voldoende plaats is om uw auto te
parkeren?

Typetuin
Op dinsdag 15 maart 2019 start de typecursus van typetuin bij ons op school. Dit vindt
na schooltijd plaats in een van onze lokalen. Als uw kind zich nog wil opgeven dan kan
dat. U kunt hiervoor gebruik maken van de link:
https://successsociety.egnyte.com/dl/
dZsjcYMKHZ

Warandeloop
Voor de kerstvakantie is er de warandeloop geweest. 28 kinderen van Klinkers hebben
hier weer vol enthousiasme aan mee gedaan. De kou trotserend moesten ze 1 of 2 rondjes rennen bij de Beekse Bergen. Een aantal kinderen is hierbij ook in de prijzen gevallen
in hun categorie. Hind en Amber zijn 1e en 2e geworden, Waldrik is 3e geworden en
Emma is ook 3e geworden. Natuurlijk heeft de rest het ook super gedaan! Het was weer
een geslaagde editie!

Telefonische bereikbaarheid
We krijgen een nieuwe telefooncentrale. Dat heeft tot gevolg dat wij op twee dagen
telefonisch wat minder bereikbaar zullen zijn.
Op vrijdag 18 januari zal dat vanaf 11.00 uur zijn.
Op woensdag 30 januari zijn we waarschijnlijk de hele dag niet telefonisch bereikbaar.
Ziekmeldingen kunt u op deze dag het beste doorgeven via de mail:
freddy.gerritsen@xpectprimair.nl

Vele handen…..
Het speelplein van de kleuters was door het vallen van de blaadjes, in
combinatie met zandbakzand en zand wat bij de bomen ligt een groot
modderbad geworden. Er ontstond erg leuk spel doordat kinderen op
het idee kwamen om sjouwplanken in de plassen te leggen waar ze
overheen konden lopen. Maar het zorgde ook voor veel vieze en natte
schoenen en een vieze broek en dikke tranen wanneer je gevallen
was. De leerkrachten van unit 1 besloten om samen met ouders het
plein aan te pakken. Na een paar uur vegen en met de hogedrukreiniger over het schoolplein heen zijn alle stenen weer zichtbaar en kunnen de kinderen sinds vandaag weer wat schoner spelen.
Dank aan de ouders die mee hebben geholpen!
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Nieuwe collega’s
Hoi. Graag wil ik me even voorstellen. Mijn naam is Tessa van Beek. Ik woon in Tilburg
samen met Dave en onze kinderen Morris van 7 en Sebas van 5. Na de kerstvakantie ben
ik begonnen in Aquamarijn in Unit 1. Op dinsdag en woensdag kun je me daar vinden tot
het einde van het schooljaar.
Nadat ik in 2008 ben afgestudeerd heb ik een aantal jaar gewerkt als lerares in voornamelijk groep 1/2. Sinds 2017 ben ik werkzaam als invaldocent bij de vervangerspool van
de stichting en zodoende mag ik nu hier aan de slag. Ik heb er erg veel zin in!
...
Hallo, mijn naam is Wout Stevens. Ik ben 33 jaar en kom uit een klein dorpje vlak onder
Nijmegen. Sinds een half jaar woon ik in Tilburg en ben heel erg blij dat ik nu ook in deze
stad mag gaan werken. De afgelopen 10 jaar heb ik gewerkt op een basisschool in het
oosten van Brabant. Hier heb ik voornamelijk in groep 7 en 8 gewerkt. Nu mag ik gaan
starten in Unit 4 van Klinkers!
In mijn vrije tijd vind ik het fijn om erop uit te gaan met de fiets, of lekker te gamen. Ik
houd van reizen, muziek maken/luisteren en koken. Ik kijk graag naar een formule 1 race
of een potje voetbal.
Tot ziens op Klinkers!!
...
Een nieuw gezicht op school! Daarom wil ik me via deze weg voorstellen: mijn naam is
Sandy van Sambeek.
Een tijd geleden heb ik besloten om, naast mijn baan, te beginnen met de deeltijd opleiding tot leraar Basisonderwijs (PABO). Deze opleiding heb ik afgelopen zomer afgerond
en ik vind het een mooie kans dat ik vanaf januari mag gaan werken op Klinkers. Ik vervang juf Carola op woensdag, donderdag en vrijdag in Tijgeroog in unit 1. Hopelijk is dit
de start van een nieuwe carrière in het onderwijs!

Maandag 21 januari 2019 : studiemiddag 12.30 uur alle leerlingen vrij

Voortgezet onderwijs: Beatrix 5M
Er zijn een paar scholen in Tilburg die qua onderwijs aansluiten op de manier van leren
zoals wij dat op Klinkers doen. Dat zijn Nieuwste School in het centrum en 5M ’anders
leren’ op het Beatrixcollege. Beide scholen hebben binnenkort een open dag. Deze staan,
net als alle andere open dagen, vermeld op www.povo-013/open-dagen
Echter staat de Ouder verkenavond van 5M ‘anders leren’ niet vermeld op de site van
POVO 013. Deze avond kan zeker interessant zijn wanneer u een kind in unit 4 heeft en
op zoek bent naar een passende school voor vervolgonderwijs.
U kunt zich op de website van het Beatrixcollege aanmelden voor deze infoavond:
https://www.beatrixcollege.nl/page/63/verkenavond/
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Kernconcept Tijd en Ruimte
Vorige week dinsdag openden we kernconcept Tijd en Ruimte. Diverse vormen van tijd werden gedemonstreerd door de leerkrachten.
Alles is in tijd en ruimte te bepalen.
Zowel in tijd als ruimte is een natuurlijke ritmiek en ordening te ontdekken, die bepaald
wordt door de positie en beweging van de aarde ten opzichte van de maan en zon en andere
planeten.
We leven in het hier en nu, maar tegelijkertijd gebeurt er daar (bijvoorbeeld ander land/
werelddeel) iets anders en ziet de tijd er daar anders uit.
In een ander werelddeel kan het op dit moment ook vroeger of later zijn. Van hieruit krijgen
kinderen een besef van de relativiteit van tijd.
De mens heeft ruimtelijke oriëntatie nodig om zich te kunnen bewegen in de ruimte en zich
een beeld te kunnen vormen van onze positie op aarde en binnen het planetenstelsel.
Om aan anderen te vertellen waar we ons bevinden, drukken we ons uit in afstanden en om
aan te geven hoe vlug je een bepaalde plaats kan bereiken in snelheid. Dat is dan weer aantoonbaar door middel van tijd.
In het kernconcept Tijd en Ruimte staat centraal de positie 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 elkaar samenhangt.
De wijze waarop de aarde om de zon beweegt en de wijze waarop de maan om de aarde beweegt kan verschillende verschijnselen op aarde verklaren:
• dag en nacht
• tijdsindeling in 24 uur
• seizoenen
• klimaat
• eb en vloed
In unit 1 zullen de kinderen leren over de seizoenen en met name de winter. In de hal van
unit 1 is een schaatsbaan gemaakt als spelhoek. Door de gang en de hal kunnen de kinderen
langlaufen en iets ‘nuttigen’ bij de koek-en-zopie kraam.
In unit 2 gaan de kinderen aan de hand van de kalender de verschillende seizoenen verkennen. Door middel van een ‘tijdmachine’ maken zij steeds sprongen op de kalender en gaan
onderzoeken wat er kenmerkend is voor elk seizoen.
In unit 3 hangen boven de klapdeuren foto’s van kinderen uit verschillende delen van de wereld. De kinderen gaan onderzoeken waar de kinderen wonen, wat het tijdsverschil is en hoe
het komt dat die kinderen mogelijk in een ander klimaat leven dan wij.
In unit 4 zijn vorige week de facetten van tijd voorbij gekomen. Nu zijn de leerlingen geïmporteerde etenswaren aan het onderzoeken en mogen daarbij ontdekken waarom bijvoorbeeld
rijst en koffiebonen niet bij ons groeien maar wel ergens anders op de wereld. En wat heeft
dat voor gevolgen?
Kortom, we zitten volop in kernconcept Tijd en Ruimte en er wordt al weer hard gewerkt in
alle units.
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