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Kernconcept Energie
In deze Klinkerlink:
Kernconcept Energie is in volle gang. Overal in de school zijn mooie vormen van energie te
zien.

Kernconcept Energie .............. 1
Staking .................................... 2

In unit 1 is in elke groep een ontdekhoek
waar de kinderen al spelend professor Paniek en professor Pruts helpen met onderzoek doen naar licht, geluid, stroom en beweging. De hoeken wisselen van lokaal waardoor de kinderen met alle vormen van energie in aanraking komen.

Hockeytoernooi ...................... 2
Voetbaltoernooi ..................... 2
School versieren ..................... 2
Warandeloop .......................... 3
Ouderavond ............................ 3
Groen schoolplein .................. 3

In unit 2 krijgen de kinderen allerlei informatie over de energievormen van licht, geluid,
beweging en stroom en mogen hier in het laboratorium in de klas proefjes mee doen. Over
een paar weken krijgen ze een probleem voorgeschoteld waar ze, met wat ze geleerd hebben, een duurzame oplossing voor mogen vinden.
Unit 3 heeft de eerste weken van dit
kernconcept ingezoomd op energie.
Daarbij hebben ze geleerd dat energie
geuit kan worden in warmte, geluid, licht
en beweging. Energie gaat ook nooit
verloren. Deze wordt omgezet in andere
energie. Energie kan ook versterkt worden door natuurkundige wetten. Denk
dan aan katrollen en hefbomen.
Het tweede deel van dit kernconcept
gaan ze zich bezig houden met het maken van een kettingreactie. Daarbij
wordt bewegingsenergie doorgegeven.
De kinderen gaan daarbij kijken hoe ze
de andere elementen van energie
(warmte, geluid en licht) terug kunnen
laten komen in de kettingreactie.

Op de kalender:
31-10 studiemiddag
06-11 Landelijke staking
onderwijs
07-11 MR en OR vergaderen

In unit 4 zijn de kinderen aan het leren
over verschillende soorten bronnen van
energie en kijken ze juist ook naar de
toekomst hoe we duurzaam met energie
om kunnen gaan.

1

Staking 6 november 2019
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Dag van de leraar
De OR heeft namens alle ouders en
leerlingen de leerkrachten en overige
personeelsleden op
De dag van de leraar in het zonnetje
gezet met een
kleurrijk bedankje.

Zoals u misschien al wel uit de media begrepen heeft, gaat het niet goed met het Nederlandse onderwijs. Er zijn op dit moment te weinig geschoolde leerkrachten om ieder
kind in Nederland van goed onderwijs te kunnen voorzien. Regelmatig worden klassen
naar huis gestuurd omdat er geen vervangende leerkracht is, vacatures kunnen moeizaam ingevuld worden en er is al sprake van ouders voor de klas wanneer er geen leerkracht is. Men voorziet dat dit probleem de komende jaren alleen nog maar groter gaat
worden.
Om ook in de toekomst voor goed onderwijs te kunnen zorgen gaan wij op woensdag 6
november 2019 nog een keer staken. U heeft hierover kunnen lezen in de mail die op
donderdag 24 oktober 2019 aan u verzonden is. Het bestuur van Xpect Primair staat
achter deze staking. Alle scholen van het bestuur Xpect Primair, dus ook Klinkers, zullen
deze dag gesloten zijn.

6 november landelijke staking onderwijs
Hockeytoernooi in de herfstvakantie
Klinkers heeft bij het hockeytoernooi met 1 team mee gedaan. Dit team heeft de 1e plaats
gehaald en de sportiviteitsprijs behaald!! Het team bestaat uit Pien, Madelief, Pux, Joost,
Matthijs, Marlieke, Saar en Sepp. Dit team werd enthousiast gecoacht door Femke en Werner!
Ook hebben Adam, Freek, Lotte en Sam van Dijk mee gedaan aan een clinic hockey waarbij
ze erg fanatiek waren!!

Voetbaltoernooi in de kerstvakantie
Tijdens de kerstvakantie is er voor de kinderen van unit 2, 3 en 4 de mogelijkheid om mee te
doen aan een toernooi. Op 2 en 3 januari wordt er een zaalvoetbaltoernooi georganiseerd.
Meer informatie over dit gezellige toernooi en de mogelijkheid tot opgeven kunt u lezen in
de mail van woensdag 23 oktober van meneer Pim. Elk team heeft een coach nodig, anders
kan het team helaas niet mee doen. Heeft u zin om het team van uw kind of een ander team
te coachen, dan kunt u dat doorgeven aan meneer Pim.

Wie komt de school mee versieren?
Over een aantal weken zal de school versierd worden in Sinterklaasstijl en daarna in het Kerstthema.
De OR zoekt hiervoor een aantal extra handen; iedereen is
welkom om mee te helpen de school sfeervol aan te kleden!
De tijd zal steeds om 8.30 zijn op de volgende dagen:
vrijdag 15 nov: Sint versieren
maandag 9 dec: van Sint naar Kerst
vrijdag 20 dec: Kerst opruimen
tot dan,

2

De OR

Gratis inschrijven voor de Warandeloop!
Tot dinsdag 29 oktober 2019 (morgen dus!!) kunt u uw kind gratis inschrijven voor de Warandeloop voor scholieren doe zondag 24 november 2019 plaatsvindt. Meneer Pim heeft hier op
25 september een mail over gestuurd. Meer informatie kunt u vinden in die mail of op de website van de Warandeloop: www.warandeloop.nl

Ouderavond
Graag wil het team en de MR van Klinkers u uitnodigen voor een interessante avond voor ouders en verzorgers.
Deze avond wordt gehouden op woensdag 13 november van 20.00 - 21.15 uur (inloop vanaf
19.45 uur).
Met het aanbod in de vorm van workshops, hopen wij een gevarieerde avond te kunnen bieden, waarop u kennis kunt nemen van onderwerpen die bij u aansluiten.
1e workshop: 20.00 uur - 20.30 uur
2e workshop: 20.45 uur - 21.15 uur
U kunt zich voor 2 workshops opgeven via onderstaande link, door uw naam in te vullen bij de
workshops van uw keuze.
Op de avond zelf laten wij u weten wat de volgorde is waarop u de workshops kunt bijwonen.
Uw aanwezigheid wordt zeer gewaardeerd, u bent van harte welkom!
De workshops waaruit u kunt kiezen zijn:
1. Taalontwikkeling bij kleuters
2. Leren met Rekentuin en Taalzee in unit 2
3. Hoe werken kinderen van unit 3 met Office 365
4. Cijferend vermenigvuldigen en delen
5. In gesprek met Gérard over educatief partnerschap
6. Interactief spel over kinderen die wat meer aankunnen. Gaat alles hen gemakkelijk af?
Opgeven kan nog t/m 11 november. Dat kunt u doen via de link in de mail die Freddy op 24
oktober 2019 aan u gestuurd heeft.
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=_8bxBJbFWkGe-5ML36JmMs_JqihDENGupLwFxqH5d1UMklJUjhPR1hQM0hLSVE4V1dSMlVLQkhBUi4u

Donderdag 31 oktober : studiemiddag
Groen schoolplein
Hard gewerkt hebben ze! Alle sjouwers van de stenen van
de speelplaats. Met behulp van een shovel die we mochten lenen van kinderopvang ‘het Groene Spoortje’ ging
dat een stuk sneller.
Nu de vakken leeg gemaakt zijn, is Brouwers Groen Aannemers, begonnen met het afwerken van de vakken.
Daarna kan het vullen beginnen en hebben we hopelijk
snel een groen schoolplein waar we lekker op kunnen
spelen.

Donatie!
De leerlingen van
groep 8 van
schooljaar 20182019 hadden wat
geld over van hun
eindfeest.
Dat geld hebben
zij gedoneerd aan
het groene
schoolplein!
Super lief.
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