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Kernconcept Tijd en Ruimte
In unit 1 krijgt het dino-museum steeds meer
vorm. De kinderen zijn dagelijks aan het spelen in
hun eigen museum. Op deze manier kunnen zij
alle rollen die in een museum vervuld moeten
worden goed oefenen.
Op maandag 10 februari zullen zij het kernconcept afsluiten door aan hun ouders een rondleiding door het museum te verzorgen. De uitnodigingen hiervoor zijn inmiddels de deur uit.
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In unit 2 zijn de kinderen aan het leren over vroeger. We leren over verschillende ambachten en
hoe kinderen vroeger een beroep leerden. In de
workshops hebben we gewerkt in een schildersattelier, een timmerattelier, een kleermakerij
en straattheater. We sluiten het KC af met een
voorstelling voor de ouders waaraan alle ambachten een bijdrage hebben geleverd.

De kinderen van unit 3 laten zien dat je heel goed samen kunt werken met een
kind uit een andere unit. Ze moeten daarbij goed rekening houden met het niveau
van het andere kind. Hoewel het ’tussen Kunst
en Klinkers-museum’ nu nog wat kaal is, zal dat
de komende week flink gevuld gaan worden met
de opbrengsten uit de samenwerking.
Unit 3 en 4 zullen het kernconcept afsluiten door
een rondleiding te verzorgen in hun zelf-gevulde
museum. Dit zal plaatsvinden op maandag 10
februari 2020. Van 8.20 uur tot 9.00 uur en van
14.00 uur tot 14.30 uur.

Op de kalender:
10-02 Afsluiting KC 4
11-02 Opening KC 5
12-02 MR en OR vergaderen
14-02 OR versiert de school

Op dinsdag 11 februari zullen wij het volgende kernconcept openen.
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School-app
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Sinds 1 februari is onze school-app online. U krijgt binnenkort een brief met daarin de
uitleg over hoe u de app kan downloaden en hoe u een account kan aanmaken voor
uw kind(eren).
Vanaf nu kunt u uw kind ziekmelden via de school-app.
De leerkrachten zullen met u ook via deze app communiceren. Voortaan zult u berichten via de app ontvangen in plaats van mailtjes.
Foto’s van de klas zullen in deze app gedeeld worden. Hierdoor worden klasbord en
facebook overbodig.
Dit is het icoontje van de app

Thema-ouderavond van 10 februari gaat niet door!
Onderwijsstaking 30 en 31 januari
Afgelopen donderdag en vrijdag was er een landelijke onderwijsstaking. Wij hebben
deze dagen als volgt ingevuld: Op donderdagochtend hebben wij ons gebogen over
het rolprofiel van de toekomstige directeur van Klinkers. In de middag hebben wij ons
verzameld op de Heuvel en zijn met collega’s van andere scholen en besturen naar
het Willem II stadion gelopen. In het Willen II stadion was een manifestatie met sprekers als Peter Heerschop en Marcel van Herpen. Vrijdag hebben wij overleg gehad
met elkaar over de werkdruk; “Waar ervaren wij werkdruk en wat zijn de mogelijkheden om die te verlagen?”

Het groene schoolplein is open
Vorige week is het groene schoolplein goedgekeurd door een organisatie die toezicht
houdt op de veiligheid van speeltoestellen. Dat betekent dat nu overal op gespeeld
kan worden. In het voorjaar zal het schoolplein verder aangekleed worden met beplanting. Bedankt aan alle ouders die geholpen hebben met het tot stand brengen
van dit geweldige speelplein voor onze kinderen. En Roy, onwijs bedankt voor het
sjouwen van alle hekken en gereedschappen!

Afscheid Jantiena
Vorige week dinsdag heeft Jantiena afscheid genomen van Klinkers. In de middag is ze
langs alle klassen geweest om afscheid te nemen van de kinderen. Na schooltijd heeft
het team, de MR en de OR afscheid genomen van haar. Het was fijn om samen te zijn
en stil te staan bij hoe zij de afgelopen jaren voor Klinkers van betekenis is geweest.
Jantiena zal op een andere school binnen Xpect Primair werken aan haar herstel. Gelukkig blijft ze werkzaam binnen de stichting Xpect Primair en zullen wij haar tegen
blijven komen in het werkveld.
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Portfolio mee naar huis
Aanstaande vrijdag, 7 februari, zullen de kinderen van unit 2, 3 en 4 hun portfoliomap mee naar huis nemen. Afgelopen weken hebben zij hard gewerkt om alle Citotoetsen te maken. Door middel van deze toetsen meten we de vorderingen van leerlingen op het gebied van rekenen en taal. Hierdoor kunnen we hun ontwikkeling vergelijken met het landelijk gemiddelde. De leerkrachten analyseren de toetsen en gebruiken deze informatie om de lessen van de komende periode vorm te geven.
Heeft u vragen over de toets uitslagen, dan kunt u deze stellen aan de groepsleerkracht tijdens het oudergesprek. Hiervoor zult u binnenkort een uitnodiging ontvangen.

Omdat mond op
mond reclame het
allerbeste werkt;
maandag 9 maart is
onze open dag.
Zeg het voort!
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