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Kernconcept Binding 

Kernconcept Binding is in volle gang. De vraag “Hoe zorgen wij voor elkaar?” staat centraal.  

 

De kinderen van unit 1 zijn afgelopen week allemaal op de boerderij geweest. Daarna is er in 

de groepen hard gewerkt aan het maken van een spelhoek zodat ze alles wat ze gezien heb-

ben na kunnen spelen.  

 

Unit 2 is zich aan het verdiepen hoe het is om een beperking te hebben. En bekijken ook wel-

ke hulpmiddelen er zijn om mensen met een beperking te helpen.  

 

Unit 3 is deze week begonnen met “Unit 3 komt werken” naar het gelijknamige programma 

van Chantal Janzen. Ze zijn zich aan het oriënteren op vrijwilligerswerk en gaan bekijken in 

welke organisatie zij tijdens dit kernconcept vrijwilligerswerk kunnen gaan doen.  

 

In unit 4 staan de volgende begrippen centraal: de crisisjaren, sociale zekerheid, ontwikke-

lingslanden, vergrijzing, voedselbank, bestaanszekerheid en hoe zorgen wij in Nederland voor 

elkaar? 

avond-vier-daagse 2019 

Op maandag 6 mei ontvangt u via de mail een brief over de 
avondvierdaagse.  
De avondvierdaagse vindt dit jaar plaats van 17 t/m 20 juni. 
In de week van 13 mei zullen er 4 inschrijfmomenten zijn op 
school. Hierover leest u meer in de mail van maandag 6 mei.  

Dinsdag 7 mei : Studiemiddag  

12.30 uur alle leerlingen vrij 
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MR  

Kun jij gitaar spelen als een baas? 

Dans jij iedereen van het podium? 

Ben jij een held achter de camera? 

Of ben jij gewoon héél nieuwsgierig? 

Kom dan je talenten ontdekken op Cultuur BSO Studio-T: de buitenschoolse opvang voor 
al jouw artistieke ideeën! 

Wij openen in juni 2019! 

Op de eerste verdieping van Cultuur BSO Studio-T vind je een grote dans-/theaterzaal 
met een echte theaterlichten en genoeg attributen om een prachtige show op te voe-
ren. Misschien wel in je zelfontworpen outfit, die in het atelier gemaakt is. Sta je liever 
niet op het podium te shinen, dan is een plekje achter de schermen misschien wel iets 
voor jou. Onze fotostudio is uitgerust met een groot green-screen en heeft computers 

staan voor diverse beeldbewerking. Ook de muziekstudio, waar je heerlijk kunt jammen, 
heeft een digitale bewerkingsruimte. 

Heb jij meer met pecannoten dan met muzieknoten? Dan vind jij je plekje in onze woon-
keuken. Op het grote aangrenzende dakterras verbouw je je eigen groente en fruit, dat 

je later verwerkt tot een heerlijke maaltijd, die je kunt serveren in onze indoor-
foodstand. 

WAT JOUW INTERESSE OOK IS, BIJ CULTUUR BSO STUDIO-T KUN JIJ AL JE CREATIVITEIT 
KWIJT. 

Onze pedagogisch professionals, die allemaal een passie hebben voor muziek, dans, the-
ater, beeldende kunst of een andere creatieve uitgangsvorm, kunnen jou perfect bege-
leiden naar een geweldig kunstwerk, dans of toneelvoorstelling. En weet je nog niet zo 

goed wat je leuk vindt? Dan komen we daar samen wel achter! 

  

Op dit moment zijn wij achter de schermen hard aan het werk om deze fantastische 
nieuwe locatie neer te zetten. Kun jij niet wachten, bel of mail dan vast met de artistiek 

directeur Lara Bominaar.  

l.bominaar@kinderstadtilburg.nl 

Cultuur BSO studio-T Het groene 
schoolplein 

 

Wie o wie komt ons hel-
pen op vrijdag 10 mei met  
de start van het groene 
schoolplein?  
 
Wat gaan we die dag 
doen: 
• Klinkers eruit halen. 
• Cement draaien. 
• Randen afsmeren. 
 
U kunt zich hiervoor in-
schrijven op het bord 
naast de achteringang.  
 
Ook als u maar een uurtje 
kunt komen helpen zijn 
wij al heel blij!  

Afgelopen donderdag heeft Stef afscheid genomen van onze MR. Zijn nieuwe baan, met 
daarbij behorende verantwoordelijkheden gaven geen ruimte meer voor deelname aan 
de MR. Stef bedankt voor de afgelopen jaren en succes met je nieuwe baan.  
 

Door het afscheid van Stef is er een vacature ontstaan. Mocht je het leuk vinden om 
deel uit te maken van onze MR, stuur dan een mailtje naar  bsklin-
kersmr@xpectprimair.nl 
  
Naast dit afscheid hebben we ook nog een aantal documenten vast kunnen stellen. De 
begroting, het jaarverslag van de MR en het visuele jaarplan zijn door de MR goedge-
keurd.  
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De Lego League is een groep die draait om samenwerken en om gebruik te maken 

van elkaars sterke kanten.  

Eerst hebben we veel geoefend voor dat het goed ging. Toen we het onder de knie 

hadden ging alles best goed. Uiteindelijk is de groep in 2 delen verdeeld:  

de Razende Robots en de Slimme Robots.  

We hebben weken geoefend en geprogrammeerd. Onder leiding van Jeroen van 

Ginneken is alles goed gegaan. 

 

Wat is de Lego League 

De lego league is een wedstrijd waarin kinderen strijden om een plek. Eerst krijg je 2 

minuten om te programmeren, de jury kijkt hoe je het doet, en beoordeelt je daar-

voor. Als alle teams 1 t/m 2 keer zijn geweest worden de finales geopend, en begint 

de strijd om de plekken. Zo had je bijvoorbeeld teams die streden om de 4e /5e plek. 

 

Gedrag 

Het is belangrijk dat we samenwerken, dat we veel vertrouwen hadden in elkaars 

ideeën en erop rekenden dat we het goed deden.  

 

DE FINALE!! 

Ondanks dat het niet zo goed ging als de eerste keer hadden we genoeg punten om 
in de finalen te zitten, we hoefden niet te winnen want het ging om de lol, en de 
FRIET.  
    Justus Sauer 

 

Doppen sparen KNGF 
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Help unit 2 met doppen 
sparen voor de hulphond 
 
Sommige mensen hebben 
geen geld om een hulp-
hond te kopen. Als je dop-
pen hebt, kom het bren-
gen naar unit 2. 
We sparen voor blinde 
mensen, voor een blinde 
geleide hond. 
 
Mara en Roos 
Agaat 

De Lego® League 


