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Kernconcept Binding 

“Alweer kernconcept Binding?’ hoor-
den we vorige week maandag tijdens 
de opening van het nieuwe kerncon-
cept. Ja, alweer kernconcept Binding. 
De meeste kernconcepten staan jaar-
lijks op de planning maar iedere keer 
met een andere invalshoek. De vraag 
die centraal stond tijdens kernconcept 
Binding van vorig schooljaar was: hoe 
leven we samen? We zijn toen in ge-
gaan op hoe we in Nederland samen-
leven en voor elkaar zorgen. Deze 
periode staat de kernvraag: “waar 
hoor ik bij?” centraal. 
 
In dit kernconcept ervaren leerlingen dat de mens een groepsdier is en leren ze welke con-
sequenties dit heeft. Mensen hebben de natuurlijke behoefte om bij een groep te horen. 
Elk mens (op enkele uitzonderingen na) hoort bij verschillende groepen die meer of minder 
hecht zijn (familie, klas, vriendengroep, club, etc.). Binnen dit kernconcept is ruime aan-
dacht voor verschillende soorten groepsprocessen.  
 
Komende weken staan vooral in het thema van elkaar leren kennen. Het is belangrijk dat 
kinderen elkaar kennen zodat ze een groep met elkaar vormen. Dit is een erg belangrijk 
proces, waar we heel bewust aandacht aan besteden, om zo te komen tot een fijn pedago-
gisch klimaat. 

 
Alle leerkrachten hadden maandag een koffer mee naar school ge-
nomen met daarin spulletjes die iets ’vertelden’ over henzelf. Op 
deze manier leerden de kinderen hun leerkracht al wat beter ken-
nen. Komende weken krijgt iedere leerling de ruimte om zichzelf 
voor te stellen aan de groep. In unit 1 staat het thema ‘vriendjes’ 
centraal en krijgt elke dag een kind een koffertje mee naar huis om 
te vullen met spulletjes van hemzelf, zodat ze de dag daarna over 
zichzelf kunnen vertellen in de kring. De kinderen uit unit 2 kregen 
een tasje mee naar huis waar ze het woordje ’ik’ op hadden ge-
schreven en deze mochten vullen met spulletje die met henzelf te 
maken hadden. Ook de kinderen van unit 3 mogen de komende 
weken spulletjes meenemen die kenmerkend voor hen zijn. De kin-
deren van unit 4 hebben de afgelopen week een presentatie over 
zichzelf gemaakt. Komende week zullen zij zichzelf aan de groep 
presenteren.   

 
Op woensdag 25 september 2019 zullen wij dit kernconcept afsluiten. 



rr 

2 

 

 

Dit jaar is ons Klinkersteam weer aangevuld met nieuwe Kanjers. Zij stellen zich hieronder aan 
u voor.  
 
Mijn naam is Wieke, ik ben 31 jaar en ik woon in Tilburg. De afgelopen 6 jaar ben ik gymdo-
cent geweest op basisschool Christoffel en basisschool De Wegwijzer. Na het afronden van de 
deeltijd-PABO start ik dit schooljaar als groepsleerkracht op Klinkers. Valkenoog in Unit 2 is 
mijn groep, waar ik fulltime te vinden ben. In mijn vrije tijd houd ik van reizen, hockeyen, zei-
len, wielrennen, klussen en speel ik ukelele.  
 
 
Ook ik wil me graag even voorstellen. Mijn naam is Nicole de Cort, 23 jaar en ik ben de nieuwe 
gymdocent op Klinkers! Een aantal leerlingen zullen mij nog wel herkennen want 2 jaar gele-
den heb ik op Klinkers mijn afstudeerstage en afstudeeronderzoek van de ALO afgerond. Na-
dat ik was afgestudeerd aan de Fontys Sporthogeschool ben ik gaan werken op 3 verschillende 
basisscholen in Tilburg en Eindhoven. Dit jaar gaan we van 3 naar 2 scholen en werk ik voor 
gemeente Tilburg in het Beweegteam op basisschool Aboe el Chayr in Tilburg Noord en Klin-
kers! Binnen de school ben ik dus niet meer helemaal nieuw en ik vind het super leuk om hier 
weer terug te zijn!  Het komende schooljaar zal ik de gymlessen op de donderdag en vrijdag 
geven. Dat betekent dat ik Unit 1,2 en 3 les geef. Pim geeft de lessen op de woensdag. Ik heb 
er zin in, en wie weet zie ik je binnenkort bij de gymles, sportdag of een van de vakantietoer-
nooien!  

Nieuwe collega’s 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Beste ouders/verzorgers, 
  
Graag wil ik van deze Klinkerlink gebruik maken om mij voor te stellen. Mijn naam is Gérard Mas-
sar en ik ben de komende tijd interim-directeur op Klinkers voor 2 dagen in de week. Ik ben een 
collega van Jantiena binnen Xpect Primair en werk zelf op basisschool Christoffel (wijk Zorgvlied). 
Onze bestuurder Carin Zandbergen heeft gevraagd of ik Jantiena en het team wil ondersteunen 
voor de tijd dat Jantiena nog niet volledig terug is gekeerd op Klinkers. Het lijkt mij een leuke uit-
daging om de school, team, ouders maar vooral ook de kinderen beter te leren kennen en mijn 
steentje bij de dragen aan de ontwikkeling van uw kind maar ook van de school in het algemeen.  
  
Wie ben ik? Ik ben dus Gérard, samenwonend en heb 3 kinderen. Een zoon van 18 jaar (Sietse) en 
een tweeling van 12 jaar (Mats & Jelte). Ik heb 12,5 jaar gewerkt op Rennevoirt. Een Jenaplan-
school in Berkel-Enschot. De laatste 6 jaar daar was ik naast leerkracht ook adjunct-directeur. 
Vervolgens ben ik naar Goirle gegaan en heb ik 9 jaar gewerkt op Jenaplanschool de Kleine Akkers 
als directeur. De afgelopen 7,5 jaar ben ik directeur op Christoffel.  
  
In principe ben ik op Klinkers op maandag en donderdag. Soms zal ik wel eens met dagen / dag-
delen schuiven omdat er bijvoorbeeld een studiedag is op Christoffel of juist op Klinkers waar, als 
het even kan, ik bij wil zijn. Jantiena zal een aantal uur per week er zijn maar dit zal ook variëren, 
naar gelang haar herstelproces.  
  
We zullen elkaar vast snel eens zien op school en kijk uit naar de samenwerking met het team, 
kinderen en ouders. Heeft u nog vragen over het bovenstaande of ergens anders over, kom dan 
even langs.  
  
Met vriendelijke groet, 
Gérard Massar.  
Waarnemend directeur Klinkers.  

Gérard Massar, waarnemend directeur 



 

Babynieuws 
Papa pim 

 

 Op 18 juli 2019 zijn meneer 
Pim en zijn vrouw Laura trot-
se ouders geworden van hun 

zoon Siem!  

Siem is een gezonde jongen 
en Pim en Laura genieten 

volop van hem. 

 
Mama Kim 

 
Juffrouw Kim van Oorschot 
liet ons na de vakantie we-
ten dat zij en haar vriend 
Maarten in februari 2020 
een kindje verwachten.  

 
 

Juffrouw Kim van der Mee-
ren en juffrouw Carola heb-
ben enorm genoten van hun 

bevallingsverlof en zijn nu 
weer met veel plezier ge-

start met werken. 

3 

 

We hebben veel aanmeldingen gekregen van kinderen die dit schooljaar 4 jaar worden. Er zijn nog 

enkele plaatsjes vrij in unit 1 voor kinderen die nog in zouden willen stromen.   

 

Voor het schooljaar 2020-2021 is er nu nog voldoende plaats. Wij willen broertjes en zusjes graag 

voorrang geven, maar u zult begrijpen dat dat niet lukt als een kind vlak voor de vierde verjaardag 

wordt aangemeld. 

 

Zodra een kind 2 jaar is kan het bij ons op school aangemeld worden. Wij willen u vragen om jon-

gere broertjes en zusjes na hun tweede verjaardag bij ons aan te melden zodat wij rekening kun-

nen houden met hun komst en we een plaatsje in unit 1 vrij kunnen houden.  

 

Een aanmeldformulier kunt u halen bij de administratie of vragen aan de thuisgroepleerkracht van 

uw kind.  

Aanmelden broertjes en zusjes 

Op vrijdag 20 september is de sportdag. Voor unit 1 zal deze op school plaatsvinden. Unit 2, 3 
en 4 zullen die ochtend sporten bij SV Reeshof. De sportdag voor unit 1 duurt van 8.20 uur tot 
12.30 uur. Voor unit 2, 3 en 4 zijn de tijden van 9.00 uur tot 13.00 uur. Uiteraard zijn wij voor 
deze dag op zoek naar hulpouders. Hiervoor zullen wij binnenkort een oproep plaatsen.  
 
Ook zijn wij op zoek naar ouders die voor de kinderen uit unit 2, 3 en 4 workshops bootcamp 
en dansen willen verzorgen. U kunt zich hiervoor opgeven door een mail te sturen aan meneer 
Pim.  
 
Pim.berends@xpectprimair.nl  

Sportdag 

Aan het begin van het schooljaar vinden we het fijn om met jullie kennis te maken en te vertel-

len over hoe het gaat in de thuisgroep van uw kind. Hiervoor hebben we groeps-ouder-

avonden ingepland. Om u de gelegenheid te geven om naar de groepsavond van meerdere 

kinderen te gaan hebben we voor elke unit 1 avond gereserveerd. Mochten uw kinderen in 

dezelfde unit zitten dan zou u tussendoor kunnen switchen 

of na afloop de andere leerkracht aan kunnen spreken. 

 

De groeps-ouder-avonden zijn als volgt gepland: 

Maandag 2 september om 19.30 uur: unit 4 

Donderdag 5 september om 19.30 uur: unit 2 

Woensdag 11 september om 19.30 uur: unit 1 

Donderdag 12 september om 19.30 uur: unit 3 

 

Groepsouderavond 
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Een school kan niet zonder de hulp van ouders! De ene ouder heeft veel tijd 
om te helpen op school, de ander wat minder. Dat is voor iedereen per-
soonlijk en dat vinden wij begrijpelijk. Sommige ouders vinden het fijn om 
zich een heel jaar lang in te zetten voor 1 taak, andere ouders schrijven zich 
gedurende het jaar in voor losse activiteiten. Wij zijn met elke vorm van 
hulp erg blij; ook omdat bewezen is dat betrokkenheid van ouders bij de 
school ten goede komt aan de ontwikkeling van het kind.  
 
Komende weken zullen wij weer een oproep doen voor de taken die een 
heel schooljaar zullen duren. Zo zoeken wij per klas 2 luizenouders, die elke 
keer na een vakantie op zoek gaan naar kriebelvriendjes in de haren van de 
hele thuisgroep. Elke thuisgroep heeft ook ieder jaar 1 of 2 klassenouders 

die helpen in de thuisgroep bij alle festiviteiten. Sommige thuisgroepen hebben een biebou-
der, die eens in de 3 weken met een groepje kinderen naar de bibliotheek gaat om nieuwe 
boeken te halen. Unit 1 kan nog wat extra handen gebruik tijdens het overblijven. En Marlies 
is op zoek naar leesouders die het leuk vinden om 1 keer per week een uurtje met kinderen te 
oefenen met het leesprogramma Bouw! Vindt u het leuk om festiviteiten te organiseren sa-
men met een groep enthousiaste ouders, dan kunt u aansluiten bij de OR. 
 
Tijdens de groepsavond zal de leerkracht een oproepje doen voor de hulp die nodig is in de 
groep. Het kan ook zijn dat de leerkracht u benadert om te vragen of u een bepaalde taak wilt 
invullen. Mocht u interesse hebben om een bepaalde taak op u te nemen dan kunt u dit ken-
baar maken bij de thuisgroepleerkracht.  

Hulpouders 

De studiedagen staan vermeld op de schoolkalender en zijn via de mail met u gecommuni-
ceerd op 1 juli 2019. Hieronder ziet u ze nog een keer allemaal onder elkaar. Deze studie-
momenten gebruiken wij om ons onderwijs voor te bereiden en ons te professionaliseren. 
 
17-sep-2019         Studiemiddag  
4-okt-2019            Studiedag  
21-okt-2019          Studiedag  
31-okt-2019          Studiemiddag  
11-nov-2019         Studiemiddag  
6-dec-2019           Studiedag  
7-jan-2020            Studiemiddag  
22-jan-2020          Studiemiddag  
17-feb-2020          Studiemiddag  
12-mrt-2020         Studiemiddag  
4-mei-2020           Studiedag  
5-mei-2020           Kinderen vrij  
12-mei-2020         Studiemiddag  
22-mei-2020         Kinderen vrij  
3-jun-2020            Studiemiddag  
19-jun-2020          Studiedag  

Studiedagen 

In de schoolkalender zijn helaas wat foutjes geslopen: 
 
Tijdens de muffendag vieren alle meesters en juffen van Klinkers hun verjaardag. Deze staat op 
de kalender vermeld voor unit 4, deze is echter voor alle juffen en meneren van heel Klinkers. 
Dit schooljaar vieren zij allemaal op dezelfde dag hun verjaardag: 12 juni 2020 
 
De schoolfotograaf komt op donderdag 7 mei 2020 
 
De avond4daagse is komend jaar van dinsdag 16 juni 2020 tot vrijdag 19 juni 2020 

Foutjes in de kalender 


