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Kernconcept Evenwicht en Kringloop
In deze Klinkerlink:
Vorige week maandag hebben we het Kernconcept Evenwicht en Kringloop geopend.
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 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.
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In de natuur is er bijna nooit sprake van evenwicht, bijna altijd is ergens een ´te
veel´ en ergens een ´te weinig´. Door de zon wordt bijvoorbeeld de lucht opgewarmd en ontstaat er een hoge drukgebied en een lage drukgebied. Deze verstoring van het evenwicht zorgt voor beweging, in dit geval voor wind.
Veel kringlopen zijn te verklaren door een voortdurend streven naar evenwicht. De
leerlingen doen in dit kernconcept ervaring op met diverse soorten kringlopen in
de gebieden mens en maatschappij en natuur en techniek.
Unit 1 en 2 staat vooral in het teken van Sinterklaas. Daar gaan ze leren over de
kringloop van ons voedsel aan de hand van poep van Ozosnel.
Únit 3 en 4 zijn dit kernconcept begonnen met het spel ’Levend Stratego’ in de
vorm van de voedselketen. Unit 3 en unit 4 speelden tegen elkaar.
Unit 3 gaat dit kernconcept diverse voedselketens onderzoeken in de verschillende
leefgebieden op de aarde.

Op de kalender:
05-12 Sintviering
06-12 Studiedag

In unit 4 gaan de kinderen alles leren over diverse kringlopen. Zo hebben ze al geleerd over de kringloop van het water en de kringloop van het bos.
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Gevonden voorwerpen
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Bij de hoofdingang van de school staan 2 bakken met gevonden voorwerpen. Deze
zitten momenteel weer overvol met voorwerpen die overal in de school gevonden
zijn. Er zitten nog goed bruikbare spullen en ook kledingstukken in. Deze spullen zouden graag weer terug gaan naar hun eigenaar.

Babynieuws!
Er is weer een lief baby'tje onderweg. Juf
Meggie van Olivijn
heeft laten weten dat
zij en haar vriend
Frank in juni een kindje verwachten.

Vrijdagochtend 29 november stallen wij deze
spullen weer 1 keer uit op de tafeltjes in de
hal. Loop in de ochtend samen met uw kind
even langs de tafeltjes om te kijken of er iets
van hem of haar bij zit. Wanneer uw kind zelf
ontdekt dat er iets van hem of haar bij de gevonden voorwerpen ligt, kan dat bijdragen
aan het nemen van verantwoordelijkheid voor
de eigen spullen in de toekomst.

Vrijdag 6 december : Studiedag
Sintviering 5 december

Rectificatie
In Klinkerlink nummer
6 stond geschreven
over oudergesprekken.
Unit 1 en unit 4 hanteren een andere cyclus.
De leerkrachten zullen
u uitnodigen voor een
gesprek.

Op school ontvingen we een brief van de Sint
dat hij het op Klinkers altijd zo gezellig vindt.
Kweetniet-piet is jarig, maar dat weet hij zelf niet.
Dus een surprise party is wel op zijn plaats voor deze Piet.
Een heel feest plannen, daarvoor is het voor de Sint te kortdag,
Dus wij gaan op Klinkers voor hem aan de slag.
Op donderdag 5 december om half 9 zal het zover zijn.
We komen naar de klas en lopen daarna samen naar het nieuwe, groene plein.
De papa's en de mama's staan samen achter het hek.
Zo hebben alle kinderen lekker veel plek.
Daarna lopen de kinderen met de juffen en meesters naar binnen.
Zodat het feest voor Kweetniet-piet echt kan gaan beginnen.
Wij hopen op een heerlijke dag voor ieder kind
en zorgen ervoor dat Kweetniet-piet zijn verjaardag geweldig vindt!

groetjes van de Sintwerkgroep.
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Denktank hoogbegaafdheid
Sinds enkele jaren hebben wij op school een denktank hoogbegaafdheid. Samen met
ouders organiseren wij bijeenkomsten, waarin we samen meer leren over dit boeiende onderwerp. Zo houden we de kennis actueel en hoogbegaafdheid op de agenda
van de school. Afgelopen ouderavond heeft de denktank een workshop verzorgd over
dit onderwerp. We kregen hier veel positieve reacties op. Ook hebben meer ouders
aangegeven interesse te hebben om deel te nemen aan de bijeenkomsten van de
denktank hoogbegaafdheid. Heeft u belangstelling en wilt u op deze manier betrokken
zijn bij de school en uw kind, stuur dan een mailtje aan Juliette: juliette.vlamings@xpectprimair.nl

Luizen
Wij zijn heel blij met de inzet van onze luizenouders op
school. Na elke vakantie controleren zij de kinderen uit de
groep. We moeten dat zien als een steekproef, want als
we luizen echt in willen dammen, dan vraagt dat regelmatige controle thuis. Veel ouders geven aan dat ze dat wel
doen, maar ook niet altijd goed weten waar ze op moeten
letten. We gaan proberen dit jaar nog een informatiebijeenkomst te organiseren. Daarnaast heeft Marleen van
der Linde , ouder in Toermalijn en kapster, aangegeven
ouders te willen helpen met advies hoe zij goed kunnen controleren en als er sprake is
van hoofdluis, hoe ze er van af kunnen komen. Zit u met de handen in het haar als het
gaat om luizen, dan kunt u haar bellen 06-14363531, zij helpt u graag.

Ouderavond
Afgelopen 13 november hebben we een ouderavond georganiseerd met workshops.
Zo konden ouders meer te weten komen over taalontwikkeling bij kleuters, Rekentuin en Taalzee, Office 365, cijferend vermenigvuldigen en delen en begaafdheid. Ook
konden ouders met onze interim directeur Gérard in gesprek over ouderparticipatie. De belangstelling vanuit ouders is fijn. Het kan helpen om de activiteiten op
school beter te kunnen volgen als ouder en aan te sluiten bij uw kind.

Groen schoolplein
Deze week was het einde-lijk zo ver. Sinds
woensdag kan er gespeeld worden op het
groene schoolplein. En
dat ze daar lang op hebben moeten wachten,
dat hebben we gemerkt.
De eerste dagen was het
plein overvol met enthousiaste kinderen. Er
werd heerlijk gespeeld.
Een paar spullen zijn nog
niet bespeelbaar omdat
deze nog gekeurd moeten worden. Dank aan alle ouders die op welke
manier dan ook betrokken zijn geweest bij de
aanleg van dit plein.

Hartelijk dank aan de mensen die zich hebben ingezet voor deze avond. In deze tijd
van hoge werkdruk, waarderen wij hun inzet. En dank aan de ouders die tijd vrij gemaakt hebben om de ouderavond te bezoeken.
Als school willen wij ook graag aansluiten bij wat er leeft onder ouders.
Dus...als u een goed idee heeft voor een (workshop)ouderavond, laat het dan weten
via een mailtje aan Juliette: juliette.vlamings@xpectprimair.nl
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