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Kernconcept Energie 

Afgelopen dinsdag openden wij kernconcept Energie. 
 
Energie vormt een belangrijk onderdeel van ons dagelijks leven. Kinderen komen overal om 
zich heen vormen van energie tegen. De onderliggende principes van het kernconcept 
Energie hebben kinderen nodig om allerlei verschijnselen om hen heen te kunnen verkla-
ren. Het kernconcept Energie omvat de set aan principes achter elektriciteit, verbranding, 
soorten energie, de omzetting van de ene vorm in de andere en de opslag. Door het wer-
ken aan het kernconcept Energie verwerven kinderen inzicht in deze principes en kunnen 
ze wendbaar gebruiken in andere situaties. 
  
Centraal in dit kernconcept staat de zon als motor van (bijna) alle energie op aarde.  
Alles komt uiteindelijk van de zon! Door omzetting kan de energie van de zon omgevormd 
worden in allerlei soorten energie. Deze soorten zijn: beweging, warmte, geluid en licht. Dit 
noemen we ook wel duurzame energie. We gebruiken ook energie die al jaren geleden 
door de zon is opgeslagen in planten en die door allerlei processen zijn omgezet in aardolie, 
steenkool, aardgas en dergelijke. Daarvoor zetten we energie om. Daarvoor hebben we 
verbranding van de energie nodig. Deze kan zowel voorkomen in een motor, maar ook in 
ons lichaam zetten we energie die opgeslagen is in ons voedsel om. De mens is er ook in 
geslaagd om energie op te slaan in bijvoorbeeld elektriciteit die we overal in en om ons 
heen gebruiken en in bijvoorbeeld batterijen, een veer, of een gewicht (bijvoorbeeld de 
werking van uurwerken). Tenslotte hebben we processen van de zon weten na te bootsten 
via kerncentrales.  
 
Tijdens de komende 6 weken zal er in alle units gewerkt en geleerd worden rondom ener-
gie. In unit 1 zal dat vooral het ervaren van beweging, warmte, licht en geluid zijn. En in 
elke hogere unit gaan we dieper op de stof in passend bij de leeftijd van de kinderen. 
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Mag ik jullie voorstellen de nieuwe leerlin-

genraad van Klinkers. Eva, Jilko, Matthijs, 

Jesse, Nina, Nathan, Tijs en Lotje gaan zich 

komend jaar bezig houden met hun eigen 

ingebrachte onderwerpen. Onderwerpen 

zoals pesten, verkeersveiligheid, vandalis-

me, invalbeleid etc. 

 

Gefeliciteerd met jullie nieuwe functie! 

Kinderraad 

Het volgende sportieve evenement staat weer voor de deur! Op zondag 24 november is 
de Warandeloop voor scholieren. Met extra goed nieuws dat het terug is op de oude 
locatie bij de Oude Warande! 
   
We willen met zoveel mogelijk kinderen mee gaan doen vanuit Klinkers. Inschrijven is 
gratis tot 29 oktober, hierna kost het 2 euro en moet u zelf inschrijven. 
 
Vorige week heeft u een mail ontvangen van meneer Pim, hierin kunt u meer lezen over 
de Warandeloop en de mogelijkheid tot aanmelden.   

Warandeloop 

Maandag 7 oktober 19.30 
Info-avond VO voor alle ouders met een kind in groep 8 

Portfoliogesprekken 

 
De eerste periode van de 
portfoliogesprekken gaat van-
daag van start. Iedere leerling 
vanaf groep 2 zal de komende 
maanden een portfolioge-
sprek voeren met zijn of haar 
leerkracht.  
 
Tijdens dit gesprek praten zij 
samen over het welbevinden 
en de ontwikkeling van het 
kind.  
 
Deze gesprekken zijn altijd erg 
waardevol voor het kind en de 
leerkracht. Ze leveren voor 
beiden informatie op over de 
ontwikkeling zodat het onder-
wijs nog beter afgestemd kan 
worden.  
 
Van dit gesprek wordt een 
verslag gemaakt. In unit 2 en 3 
wordt het verslag door de 
leerkracht gemaakt. In unit 4 
maakt het kind zelf het ver-
slag. Het verslag wordt in het 
portfolio gedaan. Daarna gaat 
het portfolio mee naar huis 
zodat u er samen met uw kind 
in kunt kijken. Neem de tijd 
voor dit moment en laat uw 
kind vertellen.  
 
In de week van 18 november 
zullen wij u uitnodigen voor 
een gesprek over het welbe-
vinden en de ontwikkeling van 
uw kind. 

Het is een tijdje stil geweest rond het groene schoolplein, maar achter de schermen is er 
wel van alles gebeurd. Sterker nog, we willen na de herfstvakantie starten met de aan-
leg! Een groenaannemer met veel ervaring gaat dit voor ons verzorgen. Daarvoor moe-
ten we wel zelf de Klinkers eruit halen en daar hebben we jullie hulp bij nodig.  
 
Woensdag 9 oktober en vrijdag 11 oktober willen we dit gaan doen.  
We willen in de ochtend al beginnen en dan proberen om woensdag al zover mogelijk te 
komen. Vrijdag hopen we het karwei af te maken.  
Er wordt een container geregeld waar alle Klinkers meteen ingegooid worden en deze 
wordt vrijdag afgevoerd.  
 
Wij beseffen ons dat het kort dag is, maar we kunnen jullie hulp hard gebruiken. Vele 
handen maken licht werk! Al kunt u maar een half uurtje helpen! Dat is al erg fijn voor 
ons.   
Als u graag mee wil helpen kunt u dat aangeven via een mailtje naar   
Pim (pim.berends@xpectprimair.nl) of Cindy (cindy.nuijten@xpectprimair.nl). Zo kun-
nen we inschatten hoeveel hulp er komt, maar ook als u zich niet heeft aangemeld, bent 
u van harte welkom op deze woensdag of vrijdag. Oude kleren, handschoenen aan en 
sjouwen maar!  We zullen tot ongeveer 5 a 6 uur doorwerken, op vrijdag willen we rond 
3 uur stoppen.   
 
Graag zien we uw hulp tegemoet!  

Groene schoolplein 


