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Zaalvoetbaltoernooi
Dit jaar heeft Klinkers met maar liefst 8 teams meegedaan aan het zaalvoetbaltoernooi. Er
waren 2 teams uit unit 2, 3 teams uit unit 3 en 3 teams uit unit 4, waarvan 1 compleet meidenteam!
Alle kinderen hebben het weer super gedaan met maar liefst 5 teams die in hun poule gewonnen hebben.
Klinkers 3, Klinkers 4, Klinkers 5 en Klinkers 8 hebben hun
poule gewonnen. Klinkers 6 en 7 hebben mee gedaan
aan het Johan Cruijf toernooi. Klinkers 6, het meidenteam, hebben hun poule ook gewonnen en de jongens
zijn 3e geworden. Dit betekent dat de meiden verder
gaan in het Johan Cruijf toernooi. De andere teams hebben het ook heel goed gedaan met de Fair Play prijs voor
Klinkers 2!

In dit nummer:
Zaalvoetbal ..................... 1
Missie van Pim................ 1
Van de OR ....................... 2
Nieuwe Bibliotheek ........ 2
Geen koningsspelen ....... 2
Kinderopvang Reeshoeve 3
Kinderuniversiteit ........... 3

De missie van meneer Pim
Inmiddels ben ik alweer 6 jaar werkzaam op Klinkers en mijn missie om zoveel mogelijk kinderen aan het bewegen te krijgen lukt aardig op Klinkers. Er worden elk jaar veel mogelijkheden aangeboden voor de kinderen om buiten schooltijd te sporten of kennis te maken met
sporten. Er zijn verschillende activiteiten op school. Zoals de naschoolse sport, de weekly mile
en 2 of 3 keer per jaar wordt een sportvereniging uitgenodigd om clinics over hun sport te
komen geven tijdens de gymlessen. De gemeente Tilburg organiseert ook een naschools
sportaanbod vanuit de verenigingen. Elk jaar zijn er weer de try out sports en de vakantietoernooien en met collega gymdocenten organiseren we regelmatig sportactiviteiten binnen
de Reeshof.
Om jullie een beetje een idee te geven hoeveel kinderen hier nu aan mee doen heb ik wat
cijfers voor jullie. (Deze cijfers worden als volgt geteld: als een kind 6x mee doet aan de naschoolse sport telt dit voor 6, een ander kind heeft 5 keer meegedaan. Het totaal komt dan
op 11 keer voor 2 kinderen. Zo worden alle cijfers opgeteld en kom je op een totaal).
In schooljaar 2017/2018 hebben er in totaal 266 kinderen mee gedaan aan de naschoolse
sport binnen school.
Aan de extra beweegmomenten, zoals de weekly mile en trainingen voor toernooien, hebben
132 kinderen meegedaan. Aan alle vakantietoernooien hebben afgelopen schooljaar 140 kinderen mee gedaan en voor de try out sports hebben 88 kinderen zich ingeschreven.
Dit zijn prima cijfers en ik ben blij dat er zo veel gebruik gemaakt
wordt van alle activiteiten. Maar ik ga uiteraard door met mijn missie
om nog meer kinderen van Klinkers enthousiast te krijgen voor bewegen! Omdat het gewoon gezond en leuk is!
Groetjes meneer Pim

Groen schoolplein .......... 4
Thema-ouderavond ........ 4

Op de kalender:
12-02 afsluiting KC 4
13-02 Studiedag
14-02 opening KC 5
27-02 Themaouderavond

Vanuit de OR
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Vanuit de OR willen we alle ouders en grootouders, die meegeholpen hebben met het
versieren en opruimen van het sinterklaas- en het kerstfeest, enorm bedanken! Mede
dankzij jullie inzet heeft de school in de decembermaand er erg gezellig en sfeervol uitgezien!
Tevens willen we Groenrijk weer bedanken voor de mooie en warme vuurkorven!
Ook willen we een oproep doen om wat extra handen te vragen om de school te versieren in een feestelijke carnavalssfeer. Dit doen we op vrijdag 15 februari om 8.30. Het
opruimen ervan doen we op vrijdag 1 maart om 12.30. Graag opgeven via tjimmink@hotmail.com.
Alvast enorm bedankt namens de OR!

Nieuwe bibliotheek
Geen koningsspelen
Het bestuur van onze school, Xpect
Primair, bestaat dit jaar 60 jaar. Dit
gaan we vieren door middel van een
groot Lentefeest op donderdag 21
maart. Het wordt een feestdag waar
alle kinderen van alle 20 scholen van
Xpect Primair aan mee gaan doen.
We weten al dat deze dag voor alle
Klinkerskinderen ook op Klinkers
plaats zal vinden. Wat de inhoud
wordt van deze dag informeren wij
u binnenkort.
Omdat het een grote feestdag
wordt heeft de school samen met
de OR besloten om dit jaar niet mee
te doen aan de Koningsspelen die
gepland stonden op vrijdag 12 april.
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Op 2 januari was het eindelijk zover: de nieuwe Bibliotheek in de LocHal opende haar
deuren. Op de jeugdafdeling, die samen met de Efteling is bedacht, vind je reusachtige
kleurrijke boeken. Je kunt er op ontdekkingsreis dwars door duizenden verhalen. Er is
volop keus uit de mooiste prentenboeken, voorlees- en leesboeken. Maar je vindt er
ook informatieboeken, games, luisterboeken, dvd’s, tijdschriften en strips. En het mooiste is: tot je 18e ben je gratis lid!
In de Bibliotheek LocHal is bovendien altijd wat te beleven. Loop bijvoorbeeld eens binnen bij een van de zes labs, daar kun je van alles uitproberen. Maak bijvoorbeeld een
fictieve reis naar Mars bij De Ruimtevaartschool! Of experimenteer met de M-bot robot
op wielen. Bouw je eigen Virtual Reality wereld. Of maak een film in de Green Screen
Studio.

Boerderij kinderopvang Reeshoeve
Midden in de Reeshof ligt boerderij kinderopvang Reeshoeve: een oude boerderij die is
omgetoverd tot locatie voor kinderopvang. Peuters en basisschoolleerlingen komen bij
onze kinderopvang dagelijks in aanraking met de natuur en het boerderijleven. Een pony, geiten, hangbuikzwijn, kippen, konijnen, cavia’s, ratjes en diverse insecten; we hebben veel bijzondere, aaibare bewoners.
De verzorging van de dieren is geïntegreerd in ons programma, zo geven we bijvoorbeeld dagelijks samen met de peuters de konijnen eten en helpen de kinderen van de
voorschoolse opvang ’s ochtends met het buiten laten van de grotere dieren. Na school
hebben de BSO-kinderen keuze uit verschillende activiteiten, zoals dieren knuffelen en
verzorgen, het onderhouden van de moestuintjes en spelen in het park en nog veel
meer creatieve activiteiten voor jong en oud. Binnenkort gaan we starten met paardrijden op manege Thielen en in vakanties maken we wekelijks een uitstapje, bijvoorbeeld
naar het Natuurmuseum of naar Speelboerderij de Steenuil.
Vanaf heden bieden wij taxivervoer aan voor de BSO- kinderen van school naar de Reeshoeve. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met locatie directeur Jan-Willem
Verhoeven, j.verhoeven@kinderstadtilburg.nl, of kijk op de site
www.kinderstadtilburg.nl/reeshoeve.

Vrijdag 15 maart : landelijke staking onderwijs : Klinkers dicht!
Kinderuniversiteit
Elk schooljaar organiseert de Kinderuniversiteit van Tilburg University een aantal colleges
speciaal voor kinderen uit groep 6, 7 en 8 van de basisschool. Deze gratis kindercolleges op
de campus van Tilburg University laten nieuwsgierige en leergierige kinderen kennis maken
met wetenschap en de universiteit. De hoogleraren zijn inspirerende docenten die graag hun
kennis van hun onderzoeksgebied willen delen met kinderen uit de bovenbouw van de basisschool.
Jaarlijks bezoeken honderden kinderen deze colleges die zeer enthousiast worden ontvangen
door zowel de kinderen, hun ouders/begeleiders, de basisscholen en natuurlijk door de hoogleraren zelf. Het eerstvolgende kindercollege is op woensdagmiddag 20 februari (15.0016.00u) in de aula van Tilburg University. De inschrijving hiervoor is net geopend.
Hoogleraar (Mensenrechten) Nicola Jägers neemt de kinderen mee naar haar onderzoeksgebied ‘staatloosheid’. De titel van het college is: “Leven zonder paspoort?” Toelichting op het
college: De meeste kinderen in Nederland hebben de Nederlandse nationaliteit en hierdoor
een Nederlands paspoort. Sommige kinderen hebben een paspoort van een ander land, maar
er zijn ook kinderen zonder paspoort. Wat gebeurt er als je geen paspoort hebt? Iedereen
heeft mensenrechten. In de praktijk echter moet een land jou het gebruik van die rechten
wel mogelijk maken: een plekje om te leven, een bewijs van je geboorte, de mogelijkheid om
naar school te gaan, etc. Maar wat als geen enkel land je een paspoort wil geven? Kun je ook
leven zonder bij een land te horen? Of ben je dan eigenlijk onzichtbaar? Dat is de vraag voor
de 15 miljoen staatlozen -mensen zonder nationaliteit- in de wereld. Het belooft een heel
leerzaam en boeiend college te worden!
Natuurlijk zijn ouders en andere begeleiders ook van harte welkom. Meer informatie over de
Kinderuniversiteit en het online aanmeldformulier vindt u op de website:
www.tilburguniversity.edu/kinderuniversiteit
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Een groen schoolplein.
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Zoals jullie misschien gehoord hebben willen we dit jaar een groen schoolplein realiseren
op Klinkers. We willen graag onze buitenruimte net zo betekenisvol maken als onze binnenruimte en dat is nu natuurlijk niet het geval. We willen dit graag met de kinderen doen,
maar ook met de ouders. Er moeten verschillende werkzaamheden verricht worden. Hierbij
moet je denken aan de bestrating eruit, puin afvoeren, groen aanplanten enz. In april willen
we starten met de realisatie hiervan tijdens het kernconcept Binding.
Voor de organisatie hiervan willen we een werkgroep vormen. Deze wordt gevormd door
docenten en ouders. Graag horen wij of ouders het leuk vinden om hier plaats in te nemen.
Ook horen we het graag als u niet in de werkgroep wil maar wel wil helpen aan het schoolplein. Zeker als u verborgen talenten heeft als tuinman/vrouw of toevallig een graafmachine in de schuur hebt staan. Alle hulp is welkom!
Heeft u interesse hierin dan kunt u een mailtje sturen naar cindy.nuijten@xpectprimair.nl
of pim.berends@xpectprimair.nl.

Thema-ouderavond
In de vorige Klinkerlink stond geschreven over de Thema-ouderavond die 27 februari 2019
plaats gaat vinden. Deze ouderavond gaat over prikkelverwerking. U kunt zich hiervoor nog
steeds opgeven via de link die u 2 weken geleden in uw mailbox heeft ontvangen.
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