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Voor iedereen de allerbeste  
wensen voor 2020!  

Na een grootse opruiming hebben wij wat meubilair over. Wanneer u inte-
resse heeft in onderstaande kleine tafeltjes of stoeltjes, ze staan in de 
kleedkamers bij de gymzaal. Wie het eerst komt… die het eerst maalt. We 
doen niet aan reserveringen dus het is gelijk meenemen.  
U heeft de keuze uit een groepstafel voor 4 kinderen of een tafeltje voor 
één kind 

Meubels 



rr 

2 

 

Zaalvoetbaltoernooi 

De bakken met gevonden voorwerpen zitten overvol. Er is intern iets mis ge-
gaan met de communicatie over de datum die in de vorige klinkerlink vermeld 
werd. Daarom doen we morgen, dinsdag 7 januari 2020, nog een poging om 
de gevonden spullen uit te stallen.  
 
Loopt u samen met uw kind langs deze spullen en kijk of er wat van hem of 
haar bij zit. Het is belangrijk dat kinderen zelf verantwoordelijkheid voor hun 
eigen spullen gaan dragen. Als ze zien dat er iets van hen bij die spullen ligt, 
draagt dat bij aan het ontwikkelen van hun verantwoordelijkheidsgevoel.  

Gevonden voorwerpen 

Dinsdag 7 januari 2020 : studiemiddag.  

12.30 uur alle leerlingen vrij. 

 
 
 
 
 

 

In de kerstvakantie hebben 5 teams van Klinkers mee gedaan aan het zaalvoet-
baltoernooi. Meneer Pim en juffrouw Nicole zullen in de volgende Klinkerlink een 
berichtje plaatsen over hoe fanatiek, gezellig en sportief er gevoetbald is door 
onze Klinkerskinderen. 

Kernconcepten 

Voor de kerstvakantie hebben de kinderen van unit 3 en 4 kernconcept Even-
wicht en Kringloop afgesloten. De kinderen van unit 3 hebben diverse activiteiten 
georganiseerd waarmee zij geld konden ophalen voor bedreigde dieren. Dit geld 
is gedoneerd aan het Wereld Natuur Fonds.  
In unit 4 hebben de kinderen een presentatie gegeven over dieren en hun bedrei-
gingen.  
 
Morgen openen wij kernconcept Tijd en Ruimte.  


