Basisschool klinkers

schooljaar 13 nummer 17

27 mei 2019

Kernconcepten
Vorige week heeft iedere unit op passende wijze kernconcept Binding afgesloten. De kinderen hebben veel geleerd over zorgen voor dieren en zorgen voor elkaar.
Morgen openen we alweer ons laatste kernconcept van dit schooljaar. Kernconcept Evenwicht en Kringloop. In dit kernconcept leren leerlingen verschijnselen in de natuur en de
maatschappij te verklaren aan de hand van de begrippen evenwicht en kringloop. In de natuur en bij mensen wordt vaak gestreefd naar evenwicht, naar een balans, zoals bij een weegschaal, maar bijvoorbeeld ook een balans tussen de hoeveelheid eten die je tot je neemt en
de hoeveelheid energie die je verbruikt, tussen je inkomsten en je uitgaven, hoog drukgebied
en laag drukgebied.
Tijdens kernconcept Evenwicht en Kringloop zullen wij ons
gaan verdiepen in afval, hoe gaan we om met afval, hoe
kunnen we er voor zorgen dat er minder afval komt, hoe
kunnen we er zorg voor dragen dat het evenwicht in de natuur minder verstoord wordt? Hoe kunnen we recyclen en
upcyclen?
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Wij zoeken meedenkers voor het schoolplan!
Een keer per vier jaar schrijven we op Klinkers een schoolplan. Hierin beschrijven we in grote
lijnen waar we, vanuit onze visie, naar toe willen met onze schoolontwikkeling. Naast het
schoolplan, stellen we binnenkort het ILP (integraal locatieplan) op. In dit plan beschrijven
we wat nodig is voor onze leerlingen binnen en buiten de school en met welke partners (in
de wijk) we daarin de samenwerking aan gaan. Partners zoals GGD/schoolarts, bibliotheek,
BSO en ouders. Graag nodigen wij u uit om met ons mee te komen denken over onderwerpen die nu spelen, op school en in de wijk. Wat is mooi en moeten we behouden en/of versterken? Wat zijn zaken die we komende jaren willen en moeten aanpakken. Heeft u daar
ideeën over? Denkt u graag met ons mee? Uw bijdrage levert ons hopelijk waardevolle input
op voor het maken van zowel het schoolplan als het integraal locatieplan.
Graag ontmoeten wij u op maandag 3 juni van 19.30 uur tot uiterlijk 21.00 uur.
Inloop met koffie en thee is vanaf 19.15 uur.

Op de kalender:
28-05 opening KC 7
29-05 studiemiddag
30-05 Hemelvaart
31-05 vrije dag
03-06 schoolplanavond
06-06 Schoolfotograaf
10-06 Tweede Pinksterdag

U kunt zich hiervoor opgeven door op de link in de mail te klikken en het formulier in te vullen.
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Vrijwilligerswerk bij Den Hertgang
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Wij zijn op de fiets met groep 7 naar het bejaardentehuis Den Hertgang gegaan. We
mochten daar met ouderen spelletjes doen en wandelen, daarna mochten wij ook de
tafel dekken voor de ouderen. Wij vonden het leuk om met ouderen om te gaan en veel
te kletsen. De ouderen vonden het gezellig dat wij kwamen. Het was een leuke dag voor
ons en de ouderen, ze vonden het fantastisch dat wij er waren.
Door Jilko en Julot

Unit 4 op kamp
Eindtoets

Unit 4 is inmiddels al weer 1,5
week terug van
het kamp. Ze
hebben heel
veel plezier gehad met elkaar.
Het weer was
fantastisch. De
spooktocht was
super eng en de
ouderhulp was
fenomenaal. Alle ouders bedankt voor de
fijne hulp.

De kinderen uit groep 8 hebben inmiddels allemaal de eindtoetsscore binnen dat passend is bij hun niveau. We hebben wederom boven het landelijke gemiddelde gescoord
en daar zijn we trots op. Onze gemiddelde score is 425,7 en kun je vergelijken met een
HAVO-niveau. In onze onderwijsvisie streven we naar een zo breed mogelijke ontwikkeling voor onze kinderen. Een brede ontwikkeling die niet enkel op de vakken taal en rekenen is gefocust, maar ook gericht op de klinkerscompetenties (zoals zelfsturing en
samenwerken) en de kennis die kinderen opdoen tijdens KC-tijd. Het is dan ook extra
prettig om te weten dat we het als school zijnde goed doen als het gaat om de leerresultaten.

Woensdag 29 mei : studiemiddag!
Cito-toetsen
De citoperiode is weer aangebroken. Dat houdt in dat we een aantal ochtenden de kinderen een toets laten maken voor de vakgebieden lezen, spelling en rekenen. Deze toetsen worden door de leerkrachten nagekeken en geanalyseerd. Door middel van deze
toetsen kunnen wij de ontwikkeling van kinderen meten aan het landelijk gemiddelde,
krijgen wij nog meer informatie over de ontwikkeling van het kind en kunnen wij ook
ons eigen onderwijs meten. Over een paar weken ontvangt u een uitdraai van deze toetsen in het portfolio.

Vanuit de OR
Voor de avondvierdaagse hebben zich 125 deelnemers van Klinkers opgegeven.
Zij ontvangen een week voordat de avondvierdaagse start een informatiebrief en het
school T-shirt. We hopen dat iedereen een fijne 4daagse heeft met lekker weer!
Via de mail heeft u vorige week een brief ontvangen
over de Juffen- en Meestersdag.
Voor unit 1, 3 en 4 is deze op vrijdag 7 juni en voor unit
2 op donderdag 13 juni.
Tot slot willen we u alvast melden dat de schoolfotograaf op donderdag 6 juni langs komt om iedereen
weer mooi op de foto te zetten. Ook hier ontvangt u
binnenkort een informatiemail.

2

Laat uw kind eens
in de bakken van
de gevonden
voorwerpen kijken! Misschien
ligt er nog wel iets
in wat al heel lang
kwijt is…….
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