Basisschool klinkers

schooljaar 13 nummer 14

01-04-2019

Kernconcepten : Van Groei en leven naar Binding
Vorige week donderdag sloten we kernconcept Groei
en Leven af. In unit 1 namen alle kinderen hun zieke
knuffel mee naar school. In unit 2 werd spreekuur gehouden waarbij alle ouders op consult mochten komen. Unit 3 en 4 openden de deuren van hun Corpustentoonstelling. Op woensdag deden ze dat voor de
kinderen van unit 2 en op donderdag voor ouders en
geïnteresseerden. Er is hard gewerkt en veel geleerd
tijdens dit kernconcept.

In dit nummer:
Kernconcepten ...............1
Pensionarissen ...............2
Het groene schoolplein ..2
6x6 Cruyff court ..............2

Vanmorgen openden we kernconcept Binding. In unit 1 waren de leerkrachten verkleed als
boer en boerin en verzorgden hun dieren. In unit 2 kregen kinderen de opdracht om een tekening te maken met hun ‘verkeerde’ hand. In unit 3 waren de lokalen helemaal leeg en
moesten de kinderen de omgeving opnieuw inrichten zodat het voor iedereen fijn is. Van unit
4 werden sommige kinderen, bij binnenkomst, geblinddoekt en kregen een maatje als begeleiding op weg naar de klas. De kern van kernconcept Binding is dat de mens een groepsdier is
en welke consequenties dit heeft. Mensen hebben de natuurlijke behoefte om bij een groep
te horen. Elk mens hoort bij verschillende groepen die meer of minder hecht zijn (familie,
klas, vriendengroep, club, etc.). Een ander belangrijk inzicht in dit kernconcept is afhankelijkheid. Op het niveau van de samenleving zijn mensen steeds meer gaan samenwerken en
daardoor ook steeds meer afhankelijk van elkaar geworden. Onze samenleving is nu veel
complexer dan vroeger.
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Het feit dat mensen afhankelijk zijn van elkaar betekent ook een verantwoordelijkheid voor
mensen in de samenleving die niet (meer) kunnen werken, zoals ouderen en mensen die niet
gezond zijn. In sommige landen vindt deze zorg voor de zwakkeren in de samenleving plaats
binnen de familie en leven de oudere mensen bij hun kinderen. In Nederland heeft de overheid deze zorg op zich genomen en worden ouderen en mensen die niet voor zichzelf kunnen
zorgen opgevangen in bijvoorbeeld verpleeghuizen, verzorgingshuizen, bejaardenhuizen en
woongroepen. Dit verschil maakt dat in Nederland de familie vaak een minder belangrijke
plaats inneemt, dan in landen waar mensen voor zorg op hun familie zijn aangewezen.
In unit 1 zullen we tijdens dit kernconcept aandacht besteden
aan zorgen voor dieren tijdens het thema ‘de boerderij’. Unit 2
zal zich gaan richten op mensen met een beperking. In unit 3 en
4 gaat men zich vooral richten op de zorg in onze samenleving.
Hoe zorgen wij voor elkaar, hoe zorgen wij voor mensen die het
niet zo makkelijk hebben in onze maatschappij.

Op de kalender:
01-04 opening KC 6
11-04 OR en MR vergaderen.
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Pensionarissen

rr

Juf Kim is moeder!
Op dinsdag 19 maart is juf Kim
van der Meeren bevallen van
een gezonde dochter Noa.

De afgelopen tijd hebben zich 2 pensionarissen gemeld die graag vrijwillig een steentje
bij willen dragen aan het onderwijs. Een mevrouw helpt regelmatig mee in de kleutergroepen. Doet spelletjes met kinderen, leest hen voor en helpt bij het overblijven. Een
meneer die bijna met pensioen gaat biedt aan om bij de rekenlessen in de bovenbouw
te gaan ondersteunen. Wij zijn erg blij dat deze mensen hun hulp aanbieden.

Het groene schoolplein
Achter de schermen is er al veel aan de voorbereiding van het groene schoolplein gedaan. Tijdens de meivakantie zal het hek om de speelplaats verplaatst worden. De week
daarna willen we een start maken met het groene schoolplein. We gaan dat in 4 fases
doen. Fase 1 is de kleuterspeelplaats tot net voorbij het huidige poortje. Fase 2 is net
voorbij het huidige poortje tot het einde van de gymzaal. Fase 3 is het plein achter de
school. En tijdens fase 4 willen we alles gaan beplanten.
Op vrijdag 10 mei gaan we starten met fase 1. We gaan dan bestrating weghalen en afsmeren met cement. We kunnen hierbij uiteraard wat hulp gebruiken! Op het sportbord
(het bord wat naast de achteringang, tegen de muur van de teamkamer) hangt een lijst
waarop u aan kunt geven wanneer u (of opa en oma) mee kunt helpen. Ook als u maar
een uurtje kunt helpen zijn we daar al blij mee. De werkzaamheden die dag zijn vooral
stenen loshalen, stenen wegsjouwen, cement maken en randen afsmeren.

Kunst in de LocHal
Heeft u al een bezoekje gebracht aan de LocHal? Daar
kunt u de komende weken de
kunstwerken van het lentefeest van Xpectprimair bewonderen!

Ook zouden wij die dag (en als het kan ook op latere klusdagen) graag wat materialen
willen lenen: een cementmolen, troffels en kruiwagens.
Voor het verwijderen van de struiken op het plein zijn wij op zoek naar een graafmachine. Wellicht heeft u een connectie die een graafmachine bezit of van het werk kan lenen.
Hieronder ziet u het vlekkenplan. Het eerste ontwerp van het groene schoolplein.

6 x 6 Cruyff Court Toernooi
De Koningsspelen van 12
april zijn komen te vervallen ivm het Lentefeest
wat we op 21 maart gevierd hebben.
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7 meiden uit unit 4 hebben gisteren gewonnen tijdens de achtste
finale van het 6 x 6 Cruijff-court Toernooi! Ze speelden 4 wedstrijden in het Reeshofpark tegen BS de Blaak en BS de Boemerang.
Beide scholen uit Tilburg. De meiden zijn nu kampioen van Tilburg. Binnenkort zullen zij de kwartfinale spelen tegen scholen uit
de regio.

Vanuit de OR
Vanuit de OR willen we alle ouders enorm bedanken die meegeholpen hebben met het versieren en opruimen van de carnavalsversiering, en de hulp
tijdens de viering zelf!
Ook willen we een oproep doen om wat extra handen te vragen om de
school te versieren in een gezellige paassfeer. Dit doen we op donderdag 4
april om 8.30.
Het opruimen ervan doen we op donderdag 18 april om 14:30 uur.
Graag opgeven via tjimmink@hotmail.com.
Alvast enorm bedankt namens de OR!

Donderdag 18 april : Paasviering
Opvoeden zonder straffen en belonen.
Van een ouder ontvingen wij onderstaande tip over een mogelijk interessante ouderavond.
Wil jij je kind opvoeden zonder straffen en belonen? Zou je willen dat het meer een samenspel is met je kind in plaats van dat jij de politieagent bent? Merk je weleens aan
jezelf dat je uit frustratie of onmacht gaat dreigen met straf? Om zo iets gedaan te krijgen van je kind? Of je probeert het op een positieve manier, door je kind te verleiden
met een beloning. Maar het werkt niet. Je bent het liefdevolle contact met je kind even
kwijt en je voelt je erna vaak rot. In deze interactieve presentatie neem ik je mee in de
wereld van opvoeden vanuit verbinding en gelijkwaardigheid. Wat het jou, je kind en je
gezin kan brengen en wat het betekent als je je macht loslaat.
Wat kun je verwachten tijdens deze avond? Ik wil je een andere, nieuwe kijk op opvoeden geven, namelijk opvoeden vanuit gelijkwaardigheid. Ik ga daarom vertellen over het
essentiële verschil tussen opvoeden met en opvoeden zonder straffen en belonen. Ik
gebruik hiervoor praktische voorbeelden uit gezinssituaties zodat je er een beeld bij
krijgt. Natuurlijk kun je vragen stellen en geef ik veel praktische tips!
Wanneer: woensdag 17 april 2019, 19:45 - 21:15 uur, inloop vanaf 19:30
Waar:
Basisschool Willibrordus, Molenstraat 8, 5087 BN Diessen
Kosten:
gratis
Inschrijven: via een email naar eline@ouderschapvanuitjehart.nl
Eline Weijers

Pas op: handhaven parkeren

Interessante lezing
over Autisme
in Bibliotheek
Heyhoef.

Stadstoezicht gemeente Tilburg heeft aangegeven dat ze aankomende tijd extra gaat
handhaven op juist parkeren vanwege het hoge aantal meldingen over verminderde
verkeersveiligheid. Dit omdat auto's onveilig worden geparkeerd, zoals in bochten, op
de stoep etc. De gemeente is nog bezig met kijken naar structurele oplossingen voor de
verkeersveiligheid, we verwachten daar in mei meer bericht over. In de tussentijd blijft
veiligheid belangrijk. Zijn de parkeerplaatsen vol, parkeer dan in de wijk achter school.
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