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Kernconcept Energie 

Het einde van kernconcept Energie is in zicht. Deze week leggen de kinderen van unit 3 nog 
de laatste hand aan hun kettingreactie en de kinderen van unit 1 spelen nog even lekker in 
de ontdekhoeken. De kinderen in unit 4 zullen zich deze week richten op het schrijven van 
een evaluatie. Aan het einde van de week sluiten we dit kernconcept af. 
 
Unit 1: 
De kinderen van unit 1 willen donderdag 14 november 2019 van 8.45 uur tot 9.15 uur en 
van 13.45 uur tot 14.15 uur aan de ouders laten zien wat zij geleerd hebben van alle onder-
zoekjes. 
 
Unit 2: 
De kinderen uit unit 2 gaan deze week nog een uitstapje maken naar een molen. Daar kun-
nen zij zien en ervaren hoe duurzame energie omgezet wordt in een mechanisch proces. De 
ouders worden uitgenodigd om op woensdag 13 november naar de door de kinderen ont-
worpen auto’s te komen kijken.  
 
Unit 3: 
De kinderen uit unit 3 hebben 
veel geleerd over de 4 vormen 
van energie: geluid, warmte, licht 
en beweging. Het laatste deel 
van het KC hebben de kinderen 
gewerkt aan een kettingreactie 
(kinetische energie). Deze 
kettingreactie willen zij aan pu-
bliek laten zien.   
Op donderdag 14 november om 
14:00 uur worden de kettingreac-
ties getoond. Er is per kind plaats 
voor 2 personen.    
 
 
 
Unit 4: 
De kinderen van unit 4 hebben zich gericht op duurzame energie. Aanstaande donderdag 
en vrijdag zullen zij het kernconcept afsluiten. Ze willen de ouders daar graag voor uitnodi-
gen! Ouders zijn welkom op donderdag tussen 14:00 en 14:30 of vrijdag tussen 08:30 en 
09:00. De kinderen zullen de ouders dan middels een betoog laten zien en horen wat zij dit 
kernconcept geleerd hebben.  
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Heeft u het al geroken op het schoolplein? De geur van vers hout dringt de neus binnen 
zodra men een stap op het schoolplein zet. Afgelopen weken is er hard gewerkt. Hier-
door zijn er al vele vormen van natuurlijk spelen te zien. Nog niet alles is speelbaar en 
nog niet alles is klaar of aangeplant. Maar het zal niet lang meer duren tot dat het door 
de kinderen bespeeld kan worden.   

Het groene schoolplein 

De periode van de ontwikkelingsgesprekken komt er weer aan. De leerkrachten hebben 
10 minuten per kind gereserveerd om met u in gesprek te gaan. Deze gesprekken vinden 
plaats zonder het kind. Als het goed is, heeft u hier de afgelopen weken via de mail een 
bericht over ontvangen. In iedere unit wordt op een andere manier de inschrijving voor 
de gesprekken geregeld. Heeft u nog niets ontvangen, neemt u dan gerust contact op 
met de thuisgroepleerkracht.  

Ontwikkelingsgesprekken 

Thema-ouderavond woensdag 13 november 

Wat kunnen wij voor u betekenen?  
 
Wij zijn er namens u, dus laat ons weten waar de behoeftes liggen. Waar wilt u meer 
over weten? Wat houdt u bezig? Wat zou u graag anders zien? Laat het weten via bo-
vengenoemd: bs_klinkers_mr@xpectprimair.nl  
 
Wat kunt u voor ons betekenen?  
Wij zoeken nog ouders die op afroep samen met ons over bepaalde onderwerpen willen 
sparren, zodat wij ons advies- en informatierecht optimaal kunnen inzetten. We willen 
als het ware een soort denktank oprichten van ouders die we kunnen benaderen.  
Vind u dit leuk, of heeft u specifieke kennis van bepaalde zaken die de MR raken, meldt 

u zich dan aan via bovengenoemd emailadres. 

Drie leden (Danny, Meggie en Koen) van de MR zullen aanwezig zijn op de komende 
ouderavond woensdag. Mocht je vragen hebben of iets kwijt willen, spreek ons gerust 
aan.  
 
Verder hebben we de schoolgids 2019-2020 vastgesteld, deze zal binnenkort digitaal 
verspreid worden. 

Aanmelden 
Broertjes en zusjes 

 
Vanaf de tweede verjaardag 
kunnen broertjes en zusjes 
aangemeld worden op Klin-
kers. Hierdoor kunnen wij 
voor hen een plaatsje garan-
deren. Wacht daarom niet te 
lang! Een aanmeldformulier 
kunt u halen en inleveren bij 
Freddy van de administratie.  

Zoals u weet, is Jantiena al een tijd afwezig. Haar gezondheid en conditie gaan langzaam 
vooruit. De komende 8 weken mag ze rustig aan gaan re-integreren om zo gedoseerd 
haar werkzaamheden weer op te pakken. Ze heeft er voor gekozen om dat eerst op een 
andere school te gaan doen. Hierdoor kan ze er goed voor zorgen dat ze niet méér hooi 
op haar vork neemt dan haar lichaam op dat moment aan kan. Dit zou immers niet be-
vorderlijk zijn voor haar herstelproces. Totdat Jantiena terug is, zal Gérard de honneurs 
waarnemen als directeur van Klinkers. We wensen haar een goed herstel en hopen haar 
snel weer op Klinkers te zien.    

Jantiena 

Vanuit de MR 
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Beste ouders, 
  
Mijn naam is Grietje Bergkamp. Ik werk voor het samenwerkingsverband Plein 013. En vanaf 
deze week werk ik als consulent op Klinkers. Ik doe dit samen met Ingrid Huijbregts, die al lan-
ger als consulent op school werkt.  
Samen ondersteunen we Klinkers met betrekking tot vragen over extra ondersteuning die no-
dig is voor leerlingen. Als ik betrokken word bij een leerling is dat altijd in overleg met de intern 
begeleider. 
Ik ben hiervoor 5 jaar werkzaam geweest als consulent op andere scholen binnen het samen-
werkingsverband Plein013. Daarvoor werkte ik in het speciaal onderwijs en speciaal basis on-
derwijs. 
 
Groetjes Grietje Bergkamp 
Consulent Plein 013 

Consulent Plein013 

Graag wil het team en de MR van Klinkers u uitnodigen voor een interessante avond voor ou-

ders 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 bie-

den, 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? 

 

Vandaag is de laatste dag dat u zich op kunt geven. 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_Jq-

ihDENGupLwFxqH5d1UMklJUjhPR1hQM0hLSVE4V1dSMlVLQkhBUi4u 

Thema-Ouderavond 


