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Kernconcept Binding
Het kernconcept Binding is in volle gang. In unit 1 spelen de kinderen in de spelhoeken als
boeren en boerinnen. Daar verzorgen zij de dieren en runnen zij een boerderijwinkel. Unit 1
zal het kernconcept afsluiten op maandag 20 mei in de middag. Dit zullen zij doen door middel van een viering in de grote gymzaal. De ouders van Robijn en Aquamarijn zijn van 13.30
uur tot 14.00 uur welkom om hun kind te zien schitteren. De ouders van Tijgeroog, Toermalijn
en Olivijn kunnen van 14.00 uur tot 14.30 uur komen kijken naar het optreden van hun kind.
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Unit 2 heeft tijdens dit KC een spaaractie voor plastic doppen opgezet. Ze sparen deze doppen om de kosten van de training van een hulphond mee helpen te betalen. Deze honden
helpen mensen met een beperking om een zo zelfstandig mogelijk leven te kunnen leiden.
We hebben gevraagd aan andere units om mee te sparen. Voor elke kilo krijgen zij € 0,25. In
de laatste week gaan ze alle doppen verzamelen en wegen om erachter te komen wat de
opbrengst is. Daarna worden de doppen weggebracht. Hoe unit 2 het kernconcept af gaat
sluiten is nog niet helemaal rond.
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Unit 4 op kamp .............. 2

In unit 3 krijgt het kernconcept Binding zijn uitwerking als 'Unit 3 doet'. Er gaat vrijwilligerswerk gedaan worden door de kinderen! De kinderen hebben eerst bedacht wat voor vrijwilligerswerk ze allemaal zouden kunnen doen. Na de inventarisatie is er een vrijwilligerswerktest afgenomen zodat de kinderen wisten waar hun interesses lagen. Zij konden zodoende
inschrijven bij het vrijwilligerswerk wat zij fijn vinden om te doen. Volgende week gaan zij
starten met het vrijwilligerswerk. Dit is tevens de afsluiting van het kernconcept. Zij hebben
hiervoor zelf de afspraken gemaakt. Het volgende vrijwilligerswerk gaan de kinderen van unit
3 doen: klusjes bij SV Reeshof, lang houdbare producten inzamelen voor de voedselbank,
vrijwilligerswerk in het Ronald McDonald huis, een verwendag voor ouderen verzorgen, vrijwilligerswerk bij TSV Gudok en er is contact gelegd met mensen in de wijk om voor
hen klusjes uit te voeren.

Op de kalender:
Unit 4 heeft zich de afgelopen weken verdiept in hoe wij in Nederland de zorg voor elkaar
geregeld hebben. Zij zullen het kernconcept afsluiten door te gaan helpen in een verzorgingshuis.

16-05 OR en MR vergaderen
29-05 Studiemiddag
30-05 Hemelvaart
31-05 Vrije dag
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Vakantievoetbal (geschreven door Ella)

rr

Op 30 april 2019 heeft basisschool Klinkers het vakantietoernooi voetbal gewonnen. De
1e wetstrijd verliep goed tegen de Westerwel, al snel werd het eerste doelpunt gescoord door Oscar. Niet heel veel later verbaasde het team zich ook over de goal van
Ella. Uiteindelijk heeft Jimmi ook nog een goal gescoord. De wedstijd eindigde met een
eindstand van 3-0. De 2de wedstrijd was ook goed verlopen, we hebben met 3-1 gewonnen tegen de Borne. De mensen die hebben gescoord waren Sebas en Oscar (Oscar
heeft 2 keer gescoord). De 3de wedstrijd was een erg bepalende wedstrijd, omdat als
we hadden gewonnen zouden we naar de halve finale gaan. Wat bleek, we hadden gewonnen door een doelpunt van Sebas de wedstrijd ging moeilijk maar we hebben toch
ons best gedaan en gewonnen. We wonnen tegen Koolhoven met 1-0. We gingen dus
door naar de halve finale, die hebben we ook gewonnen met 2-0 Sebas en Noah hadden
gescoord. We gingen door naar de finale die hebben we ook gewonnen met 3-0, een
mooie wedstrijd. De doelpunten werden gescoord door Silke en Sebas. De beker uitreiking was, we hebben de 1ste plek dus we zijn kampioen.
Ps: de goal van Ella was de goal van de dag.

Het groene schoolplein
Doordat in de meivakantie het hek verplaatst is, konden we afgelopen vrijdag een start
maken met het groene schoolplein. Er zijn die dag veel stenen gesjouwd, struiken verwijderd en het straatwerk is aangepakt. Er werd hard en gezellig samengewerkt door
ouders, leerkrachten en kinderen. Omdat we niet helemaal klaar waren toen het donker
begon te worden, gaan we deze week nog een avondje verder om het straatwerk af te
maken. De werkgroep van het groene schoolplein gaat deze fase evalueren en bekijken
wat er nodig is voor het aanpakken van de volgende fases. De volgende keer kunnen we
uw hulp ook weer goed gebruiken!

Woensdag 29 mei : Studiemiddag
12.30 uur alle kinderen vrij
Unit 4 op kamp
Unit 4 is op kamp! Vanochtend om 9 uur zijn zij op de fiets vertrokken naar het kampadres in Loon op Zand. Vele ouders hebben hen daarbij begeleid. Op het kampadres
zullen de kinderen 2 nachten verblijven.
De leerkrachten hebben weer een gezellig programma in elkaar gedraaid waar ze zich 3
dagen mee kunnen vermaken. Chefkok Jeroen Lips zal er voor zorgen dat alle kinderen
een gezonde maaltijd te eten krijgen.
Een grote club ouders zal vanavond de spooktocht verzorgen. Al een aantal dagen hebben zij enorme voorpret. Het is voor de kinderen nog maar de vraag of de spooktocht
door kan gaan…. (maar de ouders en leerkrachten weten dat dat bij het verhaal hoort).
Woensdagmiddag komen de kinderen van unit 4 weer terug.
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