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Kernconcept Groei en Leven 

Vorige week donderdag openden wij kernconcept Groei en 

Leven. Tijdens dit kernconcept zoomen we de ene keer in 

op de plantenwereld, de andere keer op de dierenwereld en 

weer een andere keer op het menselijk lichaam. Dit jaar 

staat het menselijk lichaam centraal. 

 

Hoe werkt ons lichaam?  
Om te kunnen leven hebben mensen en dieren voedsel, water, licht en zuurstof nodig. De 
leerlingen realiseren zich dat veel afhangt van de kwaliteit van deze ingrediënten. De leer-
lingen leren hoe het menselijk lichaam werkt en wat de functies van onderdelen van het li-
chaam zijn binnen het totale functioneren van het lichaam (en geest). Zo leren ze de functies 
van het hart, de longen, de spijsverteringsorganen, de spieren, het zenuwstelsel, het geraam-
te, de huid en de hersenen. 
  
Hoe ziet ons leven eruit?  
Elk levend wezen kent een levenscyclus. Kenmerkend voor de levenscyclus van de mens zijn 
de geboorte, de ontwikkeling van baby, peuter, kleuter, adolescent naar een volwassen mens 
met het uitvoeren van arbeid en/of de zorg voor een gezin, het bejaard zijn en het sterven. 
Ook komt tijdens dit kernconcept de voortplanting aan bod. Dit combineren wij met het pro-
ject ‘kriebels in je buik’.  
 
In unit 1 zijn de kinderen begonnen met spelen in het consultatiebureau. Ze meten en wegen 
elkaar en testen elkaars ogen. Na de vakantie gaan de leerlingen vooral spelen in de dokters-
hoek.   
 
Unit 2 gaat van alles leren over het menselijk lichaam en wat er gebeurt als dat niet functio-
neert zoals we zouden willen. Zij verdiepen zich daarbij in het ziekenhuis en de verschillende 
specialisten die daar werken. 
 
In unit 3 gaan de leerlingen alles leren over de huid, de zintui-
gen, het hart en de bloedsomloop. De longen, de spijsvertering 
en de botten en de spieren. De kinderen zullen zich in groepjes 
gaan verdiepen in een onderdeel van het menselijk lichaam en 
dat ter afsluiting presenteren aan unit 2. Ze krijgen daarbij tips 
en tops van de kinderen van unit 4. 
 
In unit 4 hebben de leerlingen zich afgelopen week georiën-
teerd op de weg van het voedsel van mond tot kont. Zij wer-
ken er de komende weken naar toe om het museum Corpus 
na te maken in de unit.  
 
Tip: 
Museum Corpus in Leiden is een fantastisch museum waarbij 
je een reis door het menselijk lichaam kunt maken! 
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Jaarlijks besteden wij aandacht aan seksuele vorming. Voorheen was dat door middel 
van het project ‘Lentekriebels’ van de GGD. Dat project is vernieuwd en heet nu 
‘Kriebels in je buik’. Omdat we het dit jaar over het menselijk lichaam hebben tijdens het 
kernconcept Groei en Leven is het uitstekend te combineren.  
 
In iedere thuisgroep zullen wij aandacht besteden aan de relationele en seksuele vor-
ming. Uiteraard is dit in iedere unit afgestemd op het belevingsniveau van de kinderen. 
Het doel is om kinderen de juiste informatie en vaardigheden mee te geven voor een 
gezonde seksuele ontwikkeling, die past bij hun leeftijd en belevingswereld en hen helpt 
om op een latere leeftijd seksueel verantwoorde keuzes te maken. Onderzoek laat zien 
dat als op jonge leeftijd al aandacht is voor relationele en seksuele vorming, jongeren 
juist later beginnen met seks, verantwoorde keuzes maken en weerbaarder zijn. 
 
Voor veel ouders is seksualiteit een moeilijk onderwerp. Toch is het belangrijk dat u ook 
thuis met uw kind hierover spreekt. Door nu al met uw kind over seksualiteit te praten 
en de vragen die uw kind heeft te beantwoorden weet uw kind dat het ook later met 
vragen hierover bij u terecht kan.  
 
In de volgende klinkerlink zullen wij per unit laten weten wat er aan bod is geweest.  

Kriebels in je buik. 

Tip: 
 

Geef uw kind een 
beker drinken mee 

naar school in 
plaats van een pak-
je. Het zorgt voor 
minder afval en is 
dus beter voor het 

milieu! 
 

Gevonden  
Voorwerpen 

 
De bak met gevon-
den voorwerpen zit 
weer overvol. Kijk 

deze week nog een 
keer in de bak of er 
iets van uw kind in 
zit. In de carnavals-

vakantie maakt 
Frank de bakken 

leeg! 

Woensdag 27 februari : Thema-ouderavond 
Inloop vanaf 19.45 uur. Start 20.00 uur 

Jouw klas Mijn klas 
Onze klas mocht mee doen aan Jouw Klas Mijn Klas. Dat betekent dat we met een paar 
andere scholen gingen ruilen van juf en 4 kinderen. Bij onze school kwamen er 4 kinderen 
van de Jeanne d’Arc met hun juf naar onze school en gingen er 4 kinderen van onze school 
met meneer Jeroen naar De Zuidwester. 

Jeanne d’Arc 

Jeanne d’Arc is de enige school in Tilburg met een jenaplan. Hier kwamen vier kinderen 
met zo’n jenaplan. Dit vond ik eigenlijk helemaal niet zo raar het leek een beetje op het 
zelfstandig werken schema. De Jeanne d’Arc licht dichtbij de Westermarkt. 

Zuidwester 

De Zuidwester is een oude school ze hebben daar bijvoorbeeld glas in lood. Wat ik bijzon-
der vond is dat ze daar een taalklas hadden, dit is een klas voor buitenlandse kinderen die 
nog niet goed Nederlands kunnen spreken. Ik vond het ook best wel raar dat ze daar ge-
woon door de les heen fruit mochten pakken, maar dat kwam omdat het in een best wel 
arme wijk ligt. Sommige ouders kunnen gewoon niet genoeg fruit kopen voor hun kin-
deren dus daarom kunnen ze daar gewoon fruit pakken. 

Wij vonden het best wel leuk om mee te doen en het zou ons ook leuk lijken om het nog 
een keer mee te maken, 

Gemaakt door : Silke & Noah 
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In unit 4 is meneer Jeroen met een groepje kinderen begonnen met de voorbereidingen 
voor de Tilburgse lego-league. De kinderen die deel wilden nemen hebben een motiva-
tiebrief voor deelname moeten schrijven. Vorige week is er een leerling van basis-
school de Wegwijzer naar onze school gekomen om aan de deelnemers van de lego-
league uitleg te geven.  
 
De lego-league is een educatief programma dat kinderen van 9 t/m 14 jaar uitdaagt 
om de maatschappelijke rol van techniek en technologie te onderzoeken aan de hand 
van verschillende opdrachten. 

Lego-league 

Vorige week gaven 2 trotse jongens uit unit 2 onderstaande brief bij mij af: 

Schaaktoernooi 

 

Woensdag 27 februari : studiemiddag : 12.30 uur iedereen vrij! 

 
Op woensdag 13 februari 2019 had het team van Klinkers een studiedag. In de ochtend hebben 
de teamleden zich ingezet voor een ontwikkeling binnen de school of zijn inspiratie gaan halen 
bij een andere school. In de middag hebben we met elkaar een anlyse gemaakt van de cito-
toetsen op schoolniveau. Door de gemiddelde scores van elk leerjaar en toets met elkaar te 
vergelijken kunnen we conclusies trekken over ons onderwijs. We zijn samen op zoek gegaan 
naar succesfactoren en mogelijkheden voor verbetering van het onderwijs. 

Studiedag 13 februari 2019 

Na iedere vakantie worden alle kinderen gecontroleerd op hoofdluis. Wanneer er bij een kind 
luis en/of neten gevonden worden, wordt u als ouders hiervan op de hoogte gebracht en ver-
zocht om behandeling te starten met een anti-luizenmiddel en 2 weken lang kammen. De beest-
jes en neten zijn super klein. We kunnen ons goed voorstellen dat wanneer u nog nooit een 
beestje of neet heeft gezien u niet goed weet waar u naar moet zoeken. Juffrouw Nicole wil op 
dinsdagochtend gerust even met u meekijken om aan te wijzen wie de boosdoeners zijn. Nicole 
zit op dinsdag in het kamertje tegenover de administratie 

Hoofdluis 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjZoN6A2M_gAhWJsaQKHcr6A24QjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.thecube.qut.edu.au%2Feducation%2Ffirst-LEGO-league%2Ffirst-LEGO-league2017.php&psig=AOvVaw06nP0Blz2hg5kf
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Meneer Pim en zijn vrouw verwachten rond de  
zomervakantie een mini-Pim! 
 
Juffrouw Carola is op woensdag 20 februari 2019 bevallen 
van een dochter. Ze heet Floor. Floor is een gezonde meid 
van 4125 gram. Met Carola en Floor gaat het erg goed.  

Dubbel-baby-nieuws 

Zoals u wellicht nog weet, hebben we meegedaan met de Spaaractie van Jumbo. We hebben 

dankzij u een bedrag bij elkaar gespaard van € 579,34. We willen u ook graag laten weten wat 

we van dat geld hebben aangeschaft. 

Jumbo spaaractie 

 

 
Vrijdag 15 maart 2019 

Landelijke  
stakingsdag  
onderwijs! 

 
Basisschool  

Klinkers doet 
ook mee. De 

school is de hele 
dag gesloten. 

Wij zijn op zoek naar ouders die kinderen willen helpen met het lezen met Bouw!  

Bouw! is een computerprogramma waarmee kinderen, die moeite hebben met het aanvanke-

lijk leesproces, extra kunnen oefenen. Het is belangrijk dat zij oefenen onder begeleiding van 

een volwassene. 

 

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die 1 keer per week met een of meerdere leerlingen willen 

oefenen. Dit vindt plaats op school onder schooltijd op maandag of vrijdagochtend meteen om 

half 9 en zal zo’n 30 tot 45 minuutjes duren.   

 

Wilt u weten wat het inhoudt dan kunt u kijken op www.bouwtutorlezen.nl 

 

Wanneer u interesse heeft om te helpen met lezen dan kunt u dit doorgeven aan juf Marlies of 

de thuisgroepleerkracht van uw kind. 

 

Oproep: Bouw! 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiHvZG_9crgAhUHC-wKHTWGADcQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fnl.pinterest.com%2Fpin%2F509188301616839204%2F&psig=AOvVaw0VhFcgjISY_p8yFsWpv__G&ust=1550772928057276
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 Carnaval op Klinkers 

Aanstaande vrijdag vieren we carnaval op school. Alle kinderen mogen verkleed naar 
school komen. We houden de gewone schooltijden aan. 
 
Vanuit de OR zullen we die dag popcorn en ranja trakteren, dus mocht uw kind een al-
lergie hebben, zou u dan zelf voor een vervangende traktatie willen zorgen?   
 
Ook zijn we nog op zoek naar hulpouders die dag, dus mocht u willen helpen bij de acti-
viteiten en/of bij het schminken, geeft u zich dan op bij Meggie:  
meggie.kivits@xpectprimair.nl  


